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Tinna Ólafsdóttir, upplýsingafulltrúi
450 8038 – tinnaolafs@isafjordur.is

From: Guðni Geir Einarsson
Sent: miðvikudagur, 7. október 2020 13:28
To: oddviti@kjos.is; reykjanesbaer@reykjanesbaer.is; grindavik@grindavik.is; skrifstofa@vogar.is;
afgreidsla@sudurnesjabaer.is; akranes@akranes.is; skorradalur@skorradalur.is;
hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is; borgarbyggd@borgarbyggd.is; grundarfjordur@grundarfjordur.is;
helgafellssveit341@gmail.com; stykkisholmur@stykkisholmur.is; eyjaogmiklaholtshreppur@vortex.is;
snb@snb.is; dalir@dalir.is; bolungarvik@bolungarvik.is; Ísafjarðarbær ; sveitarstjori@reykholar.is;
talknafjordur@talknafjordur.is; vesturbyggd@vesturbyggd.is; sudavik@sudavik.is; arneshreppur@arneshreppur.is;
drangsnes@drangsnes.is; strandabyggd@strandabyggd.is; skagafjordur@skagafjordur.is; skrifstofa@hunathing.is;
valdimar@blonduos.is; skagastrond@skagastrond.is; skaga.byggd@simnet.is;
hunavatnshreppur@hunavatnshreppur.is; akrahreppur@akrahreppur.is; akureyri@akureyri.is;
nordurthing@nordurthing.is; fjallabyggd@fjallabyggd.is; dalvik@dalvik.is; esveit@esveit.is;
horgarsveit@horgarsveit.is; postur@svalbardsstrond.is; sveitarstjori@grenivik.is; sveitarstjori@myv.is;
skrifstofa@tjorneshreppur.is; thingeyjarsveit@thingeyjarsveit.is; svalbardshreppur@svalbardshreppur.is;
langanesbyggd@langanesbyggd.is; sfk@sfk.is; fjardabyggd@fjardabyggd.is; skrifstofa@vopnafjardarhreppur.is;
fljotsdalshreppur@fljotsdalur.is; borg@eldhorn.is; djupivogur@djupivogur.is; egilsstadir@egilsstadir.is;
afgreidsla@hornafjordur.is; postur@vestmannaeyjar.is; radhus@arborg.is; myrdalshreppur@vik.is;
klaustur@klaustur.is; asahreppur@asahreppur.is; hvolsvollur@hvolsvollur.is; ry@ry.is; hruni@fludir.is;
hve@hveragerdi.is; olfus@olfus.is; gogg@gogg.is; skeidgnup@skeidgnup.is; blaskogabyggd@blaskogabyggd.is;
floahreppur@floahreppur.is
Cc: Gústav Aron Gústavsson
Subject: Vegna útreiknings framlaga til jöfnunar á tekjutapi vegna fasteignaskatts
Komið þið sæl og blessuð.
Af gefnu tilefni viljum við koma eftirfarandi á framfæri varðandi útreikning framlaga til jöfnunar á tekjutapi vegna
fasteignaskatts.
Jöfnunarsjóður reiknar út mismun á eldri álagningarstofni og fasteignamati í sveitarfélaginu og margfaldar
mismuninn með álagningarhlutfalli fasteignaskatts eins og það er hverju sinni í sveitarfélaginu.
Áhrifin hafa því verið sú að lækki sveitarfélögin álagningarhlutfallið lækkar framlagið en hækki sveitarfélagið
álagningarhlutfallið hækkar framlagið.

Við gerð lífkjarasamningana var því meðal annars beint til opinberra aðila að stilla hækkunum á íbúa og fyrirtæki í
hóf og þess vegna var gerð breyting á tekjustofnalögunum sveitarfélaga nr. 4/1995 sem hljóðar svona:
Við útreikning framlags árin 2020 og 2021 skv. d-lið 11. gr. skal miða við álagningarhlutfall fasteignaskatts árið
2019, enda hafi álagningarhlutfall í viðkomandi sveitarfélagi lækkað frá því ári.
Framlag til ykkar sveitarfélags mun því ekki lækka á næsta ári taki þið ákvörðun um að lækka álagningarhlutfall
fasteignaskattstekna árið 2021.
Við höfum fengið nokkrar fyrirspurnir um málið síðustu daga og viljum því koma þessum skilaboðum á framfæri.
Ykkur er velkomið að hafa samband ef þið hafið spurningar varðandi málið.
Kær kveðja,
Guðni Geir
s. 898-0225
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