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1 Inngangur 
Handbók þessi er gefin út af Fasteignaskrá Íslands og er hún ætluð notendum 
álagningarkerfis fasteignagjalda sem er hluti af fasteignaskrá. 

Þessari handbók er ætlað að veita leiðbeiningar til sveitarfélaga um hvernig skal leggja á 
fasteignagjöld í upphafi árs. Farið er yfir ferilinn frá upphafi til enda og reynt að gefa ráð um 
hvernig best er að standa að hlutunum, auk þess sem virkni kerfisins er skýrð. Einnig er 
handbókinni ætlað að veita leiðbeiningar um breytingar á álagningu svo og álagningu á nýjar 
lóðir og ný mannvirki, en þessar álagningar eru framkvæmdar allt árið eftir þörfum. 

Skjámyndir eru notaðar til glöggvunar þar sem unnt er og gefin dæmi um hvernig 
framkvæma skuli aðgerðir. 

Mikilvægt er að lesa handbókina frá upphafi til enda því ný atriði eru kynnt eftir því sem þau 
koma fyrir í kerfinu.  

Ábendingum um villur og það sem skýra má betur í þessari handbók skal koma til 
þjónustuborðs Fasteignaskrár Íslands. 
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2 Skýringar á hugtökum 
Eftirfarandi hugtök eru mikið notuð í þessari handbók: 

Hugtak Skýring 

Auðkenni Auðkenni er sjö stafa upplýsingalaust raðnúmer sem notað er til að einkenna 
hvern matshluta. Undir einni fasteign geta verið mörg auðkenni. Fjöldi 
auðkenna ræðst af fjölda einingarhaldsnúmera í skráningartöflu. Auðkenni 
aðalmatseiningar fasteignar er fastanúmer hennar. 

Afsláttarregla Sveitarfélög þurfa að setja sér reiknireglur um veitingu afsláttar af 
fasteignasköttum og gjöldum sem skráð eru í álagningarkerfið. Hægt er að 
skilgreina eins margar afsláttarreglur og þarf. Skrá þarf eina reglu fyrir hvert 
gjald sem veita á afslátt af. 

Álagning Álagning er niðurstaða einnar álagningarvinnslu, en þær geta verið fjölmargar 
á einu ári. Þetta getur verið upphafsálagning, breytingarálagning, 
mánaðarálagning eða leiðréttur afsláttur. Hver álagning fær hlaupandi 
raðnúmer innan ársins. Fyrsta álagning 2009 fær númerið 2009001. 

Álagningarstofn Álagningarstofn er reiknistofn gjalda. Hann getur annað hvort verið byggður á 
eiginleika eignar eða á mati hennar. Álagningarstofn fasteignaskatts er alltaf 
fasteignamat  mannvirkja og lands/lóðar. 

Árshlutfall Árshlutfall er hlutfallsleg álagning gjalda innan ársins miðað við þann dag sem 
eignin kemur fyrst í fasteignaskrá. Eldri eignir hafa alltaf stuðulinn 1 en nýjar 
eignir stuðul á bilinu 0-1. 

Áætlun Áætlun er sérstök tegund álagningar sem notuð er til að áætla fasteignagjöld 
og afslætti næsta árs byggt á nýju mati sem gefið er út í júní og tekur gildi 
áramótin þar á eftir. Sveitarfélög getae notað þetta til að vinna að tekjuáætlun 
sveitarfélags. 

Byggingarstig Segir til um ástand eignar frá byggingarsjónarmiði. Byggingarfulltrúar viðhalda 
byggingarstigi alfarið. 

Eigandi Eigandi fasteignar (lóðar eða mannvirkis) samkvæmt þinglýstri eignarheimild. 
Við skráningu er hver aðili merktur með raðnúmeri þannig að fyrsti skráði 
eigandi er 001, annar skráði eigandi 002 o.s.frv.. Að öllu jöfnu eru þeir einnig 
gjaldendur eignar. 

Eigendakóði Eigandakóði segir til um hver á lóð eða land sem mannvirki stendur á. 
Sveitarfélag er alltaf skráð með eigendakóða 3 og einstaklingur með kóða 1. 

Eignahlutfall Þinglýst eignarhlutfall eiganda í fasteign. 

Fastanúmer Fastanúmer er auðkennisnúmer fasteignar. Fastanúmer er sama og auðkenni 
aðalmatseiningar fasteignar. Númerið er sjö stafa upplýsingalaust raðnúmer 
sem tölvukerfi Fasteignaskrár Íslands úthlutar. Fastanúmer er auðkennisnúmer 
einstakrar fasteignar og getur aldrei orðið auðkenni fyrir aðra fasteign. Númerið 
er þinglýsingarandlag fasteignar. 

Fasteignamat Samanstendur af húsmati eignar og lóðarhlutamati eignar. 

Fasteignaskrá Fasteignaskrá er gagnagrunnur sem inniheldur allar fasteignir á landinu, 
fasteignamat og brunabótamat á þeim svo og þinglýsta eigendur. 
Álagningarkerfið er hluti af fasteignaskrá. 

Gjald Það gjald sem lagt er á hverja eign. Gjöld skiptast í í fasteignaskatt, lóðarleigu  
og þjónustugjöld. Gjald er stundum háð byggðum. Almenna reglan er að nota 
ekki byggðanúmer og gilda þá gjaldið fyrir allar byggðir. 

Gjaldandi Gjaldandi er sá sem greiðir fasteignagjöld eða annan kostnað af fasteign. 
Hann er að öllu jöfnu eigandi, en ef það er skráður umráðandi fyrir fasteign auk 
eiganda, eiga gjöldin að leggjast á hann. Ef ábúandi er skráður gengur sú 
skráning fyrir umráðanda og eiganda varðandi greiðslu gjalda. Gjaldendur geta 
verið einn eða fleiri af hverri eign. 

Gjaldauppsetning Í gjaldauppsetningu er sett af gjöldum sem lögð eru á eignir í sveitarfélaginu. 
Hvern notkun tekur með sér ákveðna gjaldauppsetningu og þar með gjöld. Hér 
m.a. tekið tillit til byggða. 

Gjalddagaregla Gjalddagaregla er sú regla sem sett er innan sveitarfélags um hve margir 
gjalddagar eru hjá því. Reglur um gjalddaga breytast árlega. Hér er tekið fram 
hvert eingreiðsluviðmið er, því fasteignagjöld eru yfirleitt greidd með 
afborgunum eftir því hve margir gjalddagarnir eru. 

Húsmat Húsmat er fasteignamat mannvirkjahluta eignar. 

Landnúmer Er auðkenni jarða, lóða og landskika í fasteignaskrá. Númerið er sex stafa 
upplýsingalaust raðnúmer sem tölvukerfi Fasteignaskrár Íslands úthlutar og 
felur ekki í sér aðrar upplýsingar. Landnúmer er auðkenni einstakra jarða og 
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lóða og getur aldrei orðið auðkenni fyrir aðra jörð eða lóð. Landnúmer er 
þinglýsingarandlag jarða og óbyggðra lóða. 

Lóðarhlutamat Lóðarhlutamat er fasteignamat lóðarhluta eignar. 

Matseining Matseining er hluti mannvirkis sem metið er sem ein heild. Inni í því er t.d. í 
fjölbýli - íbúð ásamt tilheyrandi geymslu og hlutdeild í sameign. Í einbýli er 
einbýlishús ein matseining. 

Matsstig Matsstig segir til um ástand eignar og þar með hæfi hennar til að fá á sig gjöld. 
Að öllu jöfnu koma full gjöld á eign á matsstigi 4, en fullt mat á eignina á 
matsstigi 7. 

Niðurrif Niðurrif er framkvæmt þegar byggingarfulltrúi hefur gefið út niðurrifsvottorð. Þá 
er húsmat sett í 0 kr. og endurreiknað. Einnig eru öll gjöld nema lóðarleiga og 
fasteignamat felld niður. 

Notkun eignar Notkun eignar er þriggja stafa tala sem gefur upplýsingar um í hvaða tilgangi 
eignin er notuð. Númerið vísar til flokkunarkerfis eigna í fasteignaskrá. Eignir 
eru flokkaðar af byggingarfulltrúum og er númerið notað til að finna hvaða 
gjaldauppsetningu eign fær. 

Nýtingarhlutfall Nýtingarhlutfall segir til um hvaða hlutfall gjalds eign á að fá. Alla jafna er þetta 
hlutfall 1, en ef t.d. eign er með tvær sorptunnur er það 2. 

Skatthlutfall Skatthlutfall er það hlutfall gjalda sem einn einstakur gjaldandi á að bera. Ef 
aðeins er einn gjaldandi er þetta hlutfall 100%. 

Úrskurður Úrskurðir eru niðurstaða kæru á röngu fasteignamati. Úrskurði má sækja í 
fasteignaskrá og lesa beint inn í kerfið við breytingarálagningar. 
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3 Lagalegur rammi álagningar 
Til að skýra til hvers kerfið er notað, er rétt að fara yfir lagalegar forsendur álagningarinnar 
fasteignagjalda. 

Lögin sem um tekjustofna sveitarfélaga innihalda eftirfarandi: 

 Tekjustofnar eru: fasteignaskattur, framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga og 
útsvör. 

 Auk þess hafa sveitarfélög tekjur af lóðarleigu, holræsagjaldi, vatnsgjaldi, 
sorpgjaldi ásamt ýmsum öðrum gjöldum. Allt eftir því sem lög og reglugerðir 
mæla fyrir um. 

 Leggja skal árlega fasteignaskatt á allar fasteignir sem metnar eru í 
fasteignamati 31. desember á næstliðnu ári skv. fasteignaskrá. 

 Leggja skal á nýjar eignir næsta mánuð eftir skráningu og mat í fasteignaskrá. 
Nýjar eignir eru túlkaðar sem nýjar lóðir og mannvirki er þær fá fyrst mat hjá 
fasteignaskrá. 

 Stofn til álagningar fasteignaskatts skal vera fasteignamat þeirra. 

 Sveitarstjórn annast álagningu fasteignaskatts og skal hún fara fram í 
fasteignaskrá. 
 

Þessu til viðbótar er öllum fasteignum skipt í nokkra skattflokka fasteignaskatts: 

 A-flokkur allt að 0,5% af fasteignamati 

Íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli og jarðeignir, 
útihús og mannvirki á bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnindi og 
sumarbústaðir ásamt lóðarréttindum. 

 B-flokkur 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum 

Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum um heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, 
leikskólar, íþróttahús og bókasöfn.  

 C-flokkur allt að 1,32% af fasteignamati ásamt lóðarréttindum 

Allar aðrar fasteignir, s.s. iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði, 
fiskeldismannvirki, veiðihús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu. 

 O-flokkur er undanþeginn fasteignaskatti 

Kirkjur og bænahús íslensku þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga, safnahús að því 
leyti sem  þau eru ekki rekin í ágóðaskyni og hús erlendra ríkja. 

Ákvörðun sveitarstjórna um álagningu er byggð á ofangreindum skattflokkum. Einnig er 
ákvörðun um framlag úr Jöfnunarsjóði byggð á þessum skattflokkum, svo mikilvægt er að 
þetta sé rétt skráð fyrir allar matseiningar. 

Sveitarstjórnum er heimilt að lækka eða fella niður fasteignaskatt og /eða önnur 
þjónustugjöld sem tekjulitlum elli- og örorkulífeyrisþegum er gert að greiða. Sveitarstjórn er 
skylt að setja reglur um beitingu þessa ákvæðis, t.d. um tekjumörk, tekjuflokka og hvort 
lækkun er í formi fastrar krónutölu eða hlutfalls af fasteignaskatti. 
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4 Álagning - skilgreiningar og ferli 
Megnið af þeirri vinnu sem vinna þarf fyrir upphafsálagningu undir valmyndunum 
„Álagningarforsendur“ og „Álagning“ í kerfinu. Til aðstoðar eru síðan „Fyrirspurnir“ og 
„Skýrslur“ til að greina villur og niðurstöður. Þetta er nokkuð flókið ferli sem rétt er að fara vel 
yfir áður en valmyndir kerfisins eru útskýrðar. 

 

 

4.1 Einingar álagningar 
Í álagningarkerfinu eru lögð gjöld á hverja matseiningu. Sérstaklega er því lagt á bílskúr ef 
hann er skráður með eigið auðkenni í fasteignaskrá. Gjöldunum sem reiknast við 
álagninguna er síðan safnað saman fyrir hvert fastanúmer og er innheimta gjalda gerð fyrir 
hvert fastanúmer. Álagningin er því unnin fyrir hverja matseiningu, eða auðkenni, en gjöldum 
er síðan safnað saman til innheimtu fyrir hvert fastanúmer sem getur innihaldið mörg 
auðkenni, eða matseiningar.  

 

 

Afslættir elli- og örorkulífeyrisþega eru síðan reiknaðir fyrir hvern gjaldanda og á það 
fastanúmer sem afsláttarþegi hefur skráð lögheimili í. 

4.2 Uppbygging álagningar gjalda 
Álagning matseiningar er sett saman úr nokkrum gjöldum. Þessi gjöld eru valin fyrir 
matseininguna eftir tveimur meginforsendum: 

 Notkunarflokkun einingar 

 Byggð (þ.e.  hvaða byggð sveitarfélags eining tilheyrir)  

 

Notað við vinnslu álagningar
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Byggð er þó oft sleppt, ef sama gjald er lagt á allar byggðir sveitarfélags sem hafa sömu 
notkun. 

Fjöldi notkunarflokka sem matseining getur tilheyrt er mikill. Hjá flestum sveitarfélögum eru 
þetta 200-300 flokkar. Flestir þessara flokka eru skilgreindir af Fasteignaskrá Íslands en 
nánast öll sveitarfélög hafa bætt við eigin notkunarflokkum.  

Margir notkunarflokkar taka með sér sömu samsetningu gjalda. Því er til hægðarauka notast 
við gjaldauppsetningar, sem eru samsetningar gjalda. Kerfið er því byggt á töflu sem tengir 
saman notkun og gjaldauppsetningu. Þessi tenging er í raun grunntenging matseiningar við 
álagningarkerfið. 

Gjaldauppsetning samanstendur sem fyrr segir af nokkrum gjöldum.  Unnt er að skilyrða, 
innan gjaldauppsetningar, hvaða gjald hver byggð á að fá ef þörf er á að nota slíkt. Því getur 
ein gjaldauppsetning innihaldið nokkrar mismunandi samsetningar, eina fyrir hverja byggð. 

Gjöldin sjálf geta einnig haft sín skilyrði. Gjald getur tilheyrt ákveðnum eigendakóða 
matseiningar. Gjald getur einnig verið tengt matsstigi, t.d. er unnt að láta eign fá gjald ef hún 
er komin með matsstig 4, fokhelt,  eða hærra. Einnig er unnt að láta gjald einungis gilda í 
ákveðinni byggð. 

4.3 Ferill upphafsálagningar 
Álagningarferli upphafsálagningar er eftirfarandi: 

1. Fyrst eru gjaldendur og matseiningar sem leggja skal á, sóttar úr Landskrá fasteigna. 
Þegar um upphafsálagningu er að ræða eru þetta allar eignir í sveitarfélaginu. Þetta 
gerir þjónustuborð Fasteignaskrár í dag fyrir sveitarfélög. 

2. Næst er álagning stofnuð og afritað frá fyrra ári þær skrár sem þarf vegna álagningar 
ársins. Hluti af vinnslunni er að lesa yfir frá fyrra ári, hvernig lagt var á eignir þá. 
Kerfið geymir þessar upplýsingar fyrir hverja matseiningu. Á þennan hátt er haldið 
utan um undantekningar frá gjöldum í kerfinu. Ef matseining á t.d. ekki að bera 
vatnsgjald, er því gjaldi sleppt á eigninni þó að aðrar sams konar eignir beri gjaldið. 
Einnig eru hér afritaðar upplýsingar um gjaldendur, svo sem ósk um eingreiðslu, 
afþökkun á prentuðum seðlum, afsláttarmerkingar ef það á við o.s.frv. Loks eru í 
þessu skrefi uppfærðir gjaldendur á nýjum eignum. Fyrir íbúðarhúsnæði er valið að 
fyrsti eigandi verði 100% gjaldandi, en þetta má þó stilla  (sjá kaflann um 
Stofnupplýsingar-Sveitarfélag). Fyrir aðrar eignir verða allir eigendur gjaldendur í 
samræmi við eignarhluta sinn. Í þessu skrefi verður til upphafsálagning, t.d. á árinu 
2009 verður til álagning 2009001. Þá er unnt fara að vinna í álagningunni. 

3. Álagningarforsendur eru byggðar á samþykkt sveitarstjórnar um álagningu ársins. 
Þessi samþykkt þarf að innihalda að minnsta kosti: 

 Álagningarforsendur hvers gjalds 

 Gjalddaga ársins 

 Afsláttarreglur elli- og örorkulífeyrisþega 
 

Matseining 

Notkunarflokkur 

Gjaldauppsetning 

Gjald 

Byggð 

Byggð Eigendakóði 

Matsstig 
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Með þetta í höndunum eru álagningarforsendur ársins stilltar af. 
 

4. Næst þarf að uppfæra matseiningargjöld. Þessi aðgerð setur gjöld á allar nýjar 
matseiningar samkvæmt þeirri gjaldauppsetningu sem notkun eignarinnar tekur með 
sér. 

5. Ef gera þarf kerfisbundnar breytingar á fjölda eigna er það gert næst. Kerfið býr yfir 
tólum til að breyta gjaldauppsetningum og tengslum notkunar og gjaldauppsetningar. 

6. Næst er gerð athugun á því hvort lögum um álagningu fasteignaskatts er framfylgt. 
Athugað er hvort ekki sé lagður fasteignaskattur á allar eignir, eða skráð lögleg 
undantekning frá honum á eignir. 

7. Næst er álagning reiknuð á eignirnar. Þá er hægt að skoða niðurstöður 
álagningarinnar með fyrirspurnartólum kerfisins. 

8. Gerðar eru leiðréttingar á einstökum eignum eftir þörfum og útreikningur 
endurkeyrður. Greiningartól kerfisins eru notuð til að greina álagninguna og frávik frá 
henni. Nota má sumar breytingarvinnslur í kerfinu til að létta sér vinnuna. Rétt er að 
kynna sér það vel. 

9. Ef álagning er orðin ásættanleg, er stofnuð innheimtuskrá gjalda.  Hér er 
álagningunni safnað saman á fastanúmer og skipt niður á gjaldendur 
fastanúmeranna eins og það er skráð í kerfinu. Þá er unnt að nota fleiri greiningartól 
til að skoða niðurstöður álagningar og innheimtu. 

10. Gerðar eru leiðréttingar á innheimtu og endurreiknað þar til álagning er orðin 
ásættanleg. 

11. Afsláttur til elli- og örorkulífeyrisþega er reiknaður næst, ef hann er veittur sjálfvirkt. 
Sótt eru gögn til RSK um hverjir eigi rétt á afslætti og hverjar tekjur þeirra eru. Einnig 
eru gerðar athuganir á lögheimili o.fl. til að finna af hvaða eign eigi að veita afslátt.  
Fara þarf yfir niðurstöður þessarar vinnslu áður en afsláttarreikningur er keyrður í 
lokin. 

12. Lokaskref vinnslunnar er að útbúa innheimtuskrá fyrir innheimtukerfi sveitarfélags. 
Við þessa aðgerð eru gerðar lokaathuganir á innheimtu og síðan stofnuð XML skrá 
með innheimtugögnum. Þessi skrá er síðar lesin inn í innheimtukerfi viðkomandi 
sveitarfélags í gegnum vefþjónustur. Með þessu skrefi hefur álagningunni verið lokað 
og eftir það er ekki unnt gera neinar breytingar nema í gegnum breytingarálagningu. 

13. Loks geta notendur tekið út greiningarskýrsur um álagninguna til greininga og 
afstemminga. 

 

Ferli mánaðarálagninga, sem eru álagningar á nýjar eignir sem koma til álagningar innan 
ársins, er svipað.  

Rétt er að hafa ofangreint ferli í huga þegar valmyndir eru útskýrðar. Gott er að skoða þetta 
aftur til skýringar ef spurningar vakna um notkun ákveðinnar valmyndar. 
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5 Notendur 
Þrjár almennar gerðir aðgangs eða notenda, eru í kerfinu: 

 Kerfisstjóri 

 Dagleg vinnsla 

 Skoðunaraðgangur 
 

Þessu til viðbótar eru til notendur sem hafa sérstakan takmarkaðan aðgang vegna vinnu við 
ákveðin verkefni. Dæmi um þetta er Jöfnunarsjóður og veitufyrirtæki í eigu sveitarfélaga. 

Hvert sveitarfélag hefur að minnsta kosti einn kerfisstjóra með aðgang að allri virkni kerfisins. 
Hann ákveður hvaða aðgangur er veittur að kerfinu og til hverra. Aðgangur er veittur frá 
þjónustuborði Fasteignaskrár. Til að það sé gert þarf þjónustuborðið að fá útfyllt 
umsóknaeyðublað frá kerfisstjóra sveitarfélags og einnig ef breyta á aðgangi.  Eyðublaðið 
má finna undir eftirfarandi vefslóð: 

http://www.fasteignaskra.is/Skraningaradilar/Alagningaradilar  

Notendur með aðganginn „Dagleg vinnsla“ hafa leyfi til að gera breytingar og lagfæra 
mánaðarálagningu, en ekki setja forsendur upphafsálagningar né keyra vinnslur eða opna 
og loka álagningu. Með skoðunaraðgangi er einungis heimilt að skoða og greina gögn. 

http://www.fasteignaskra.is/Skraningaradilar/Alagningaradilar
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6 Almennt um kerfið 
Álagningarkerfið er hannað sem vefkerfi.  Best er að tengjast kerfinu með Internet Explorer 7 
eða nýrri útgáfu. 

Hvert sveitarfélag hefur sína vefslóð til að fá aðgang að kerfinu. Vefslóð Álftaness er t.d. 

alftanes.fasteignaskra.is 

Vefsamskipti kerfisins eru https samskipti og því eins örugg og samskipti við heimabanka. 
Hvert sveitarfélag hefur einungis aðgang að eigin gögnum í kerfinu, en kerfið er tengt beint 
við bæði fasteignaskrá og RSK og sækir þangað gögn. 

Þegar slóð kerfisins er slegin inn birtist valmynd til að tengjast kerfinu: 

 

Hér skal slá inn notendanafn og aðgangsorð. Það fæst hjá þjónustuborði Fasteignaskrár í 
samvinnu við sveitarfélagið. Á þessari síðu eru einnig almennar fréttir til notenda 
álagningarkerfisins. 

Eftir að aðgangur er fenginn birtist eftirfarandi mynd. 

 

Valmyndin hefur mismunandi valmöguleika eftir því hvaða aðgang notandi hefur, en hér er 
sýnt útlit kerfisstjóra kerfisins. 

Til vinstri á myndinni sést valmyndatré. Í því er allar aðgerðir kerfisins að finna. Á miðju 
skjásins sést aðalvinnusvæði kerfisins þar eru í upphafi birtar fréttir frá Fasteignaskrá og 
fréttir frá sveitarfélaginu. Þar fyrir ofan sést hvaða notandi er tengdur svo og hvort eða hvaða 
álagning er opin. 

Efst til vinstri sjást tengiupplýsingar þjónustuborðs álagningarkerfisins. 
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Til hægri er leitargluggi. Leitin virkar eins og leit í leitarvél að því leyti þar er unnt að leita eftir 
nánast hverju sem er í gögnum kerfisins. Þetta er oft fljótlegasta leiðin til að finna 
upplýsingar. Ef t.d. er leitað að orðinu forseti fæst eftirfarandi: 

 

Síðan má velja niðurstöðu og fá nánari upplýsingar. Kerfið opnast þá á viðkomandi stað. 

Einnig sést til hægri, við hliðina á leitinni, möguleiki á að velja ártal. Þetta er notað til að velja 
það ár sem unnið er með. Einungis er unnt að vinna með eitt ár í einu en mögulegt er að 
hoppa á milli ára ef vinna þarf með eldri gögn. 

Í kerfinu eru skýringartextar til að leiðbeina notendum. Ef valið er t.d. „Stofnupplýsingar“ 
vinstra megin sést eftirfarandi: 

 

Velja má hvert atriði í hjálpinni til að fá nánari upplýsingar. 

Öll prentun úr kerfinu fer fram þannig að prentað er í pdf skrár sem notandi getur síðan 
meðhöndlað að vild. Hægt er prenta beint eða fá skýrslur sendar í tölvupósti.  

 

Athugið að efst í valmyndinni er leiðarslá sem sýnir hvar í kerfinu notandi er staddur. 
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Valmyndin er því síbreytileg. Smella má á hvern lið í leiðarslánni til að komast beint á þann 
stað í kerfinu. 
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7 Upphafsálagning ársins 
Í eftirfarandi köflum er virkni álagningarkerfisins útskýrð eins og unnið er með það í 
upphafsálagningu, auk þess sem farið er yfir almenna hluta kerfisins. Farið er yfir kerfið 
valmynd fyrir valmynd og nýir hlutir og virkni í kerfinu útskýrð eftir því sem þau birtast 
notendum. Sérstaklega farið yfir breytingar og álagningar á nýjar eignir í köflum hér aftar. 

Aðgerðum kerfisins er skipt í nokkra flokka sem endurspeglast í valtrénu vinstra megin á 
skjánum: 

 Fréttir 

 Stofnupplýsingar 

 Álagningarforsendur 

 Álagning 

 Breytingar 

 Fyrirspurnir 

 Skýrslur 

 Teningur/Afgreiðsla 

 Óafgreidd mál 

 

Hver flokkur verður nú skoðaður nánar. 

7.1 Fréttir 
Kerfið inniheldur fréttakerfi sem notað er til að miðla nauðsynlegum upplýsingum til notenda. 
Fréttir eru skráðar annað hvort af Fasteignaskrá eða af viðkomandi sveitarfélagi. Þegar 
notandi skráir sig inn í kerfið eru fréttirnar það fyrsta sem við honum blasir. 

 

Ef valinn er flipinn „Fréttir“ opnast tveir valmöguleikar, að skrá nýja frétt eða breyta/eyða frétt. 
Þessir valmöguleikar eru svokölluð ferli í kerfinu. Ferli er aðgerð sem framkvæmd er í 
nokkrum skrefum og er notandi leiddur áfram skref fyrir skref. 
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7.1.1 Skrá nýja frétt 

 

Ef valið er að skrá nýja frétt opnast sex skrefa ferli. Þetta sést á punktunum efst til hægri, 
sem hér eru merktir 1..7. Á myndinni er notandi staddur í skrefi eitt af sjö. Valin er pílan til 
hægri sem þýðir að halda áfram. 

 

Þá birtist næsta skref, að velja fyrirsögn á fréttina. Slegin er inn fyrirsögn. Síðan er valið að 
halda áfram. 
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Nú skal slá inn meginmál fréttarinnar. Ef breyta á textasniði er hægt að nota html skipanir til 
þess. Annars er nægilegt að slá textann beint inn og velja að halda áfram. 

 

Næst eru stillingar settar fyrir fréttina og bætt inn mynd ef þarf. Þarna eru ýmis hjálpartól til 
að stilla birtingu og útlit. Þjónustuborð Fasteignaskrár getur veitt nánari upplýsingar um 
þetta. 
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Næst skal velja hvenær frétt skal taka gildi. Valin er dagsetning, annað hvort með því að 
smella á dagatalshnappinn, eða með því að slá inn dagsetninguna. 

 

Þá er valið hvenær frétt skal hætta að sjást í kerfinu. Þannig er unnt að stjórna birtingartíma 
frétta í kerfinu. Loks er hér valið að framkvæma og birtist þá fréttin í kerfinu í samræmi við 
þau dagsetningarskilyrði sem notuð voru. 

7.1.2 Breyta/eyða frétt 

Ef breyta þarf frétt, eða eyða henni, er viðkomandi aðgerð valin í valtrénu vinstra megin. Þá 
birtist ný valmynd. 

 

 

Hérna er sýnd svokölluð töfluvalmynd sem er mikið notuð í kerfinu. Rétt er að fara yfir þær 
aðgerðir sem fylgja þessari valmynd. 

Til vinstri í valmyndinni eru þrír hnappar. Þeir hafa eftirfarandi hlutverk: 
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 Þessi hnappur er notaður til að bæta nýrri færslu í töfluna. 

 Þessi hnappur er notaður til að breyta færslu í töflunni. 

 Þessi hnappur er til notaður til að eyða færslu úr töflunni. 

 

 

Ofangreind stika er notuð til að fletta fram og aftur milli síðna í töflunni. Hnappinn til hægri 
má nota til að búa til línu í töfluna og er hann notaður ef tafla er tóm. 

 

Fliparnir efst til vinstri eru notaðir til að fletta milli aðgerða í töflunni. Skráning er t.d. þægilegt 
form til að breyta línu í töflunni. Flipinn listi er taflan sjálf. 

 

Leitin neðst til vinstri er notuð til að finna færslur í töflunni. Leitin ræðst af því hvað er valið 
vinstra megin en í tóma boxið hægra megin er sleginn inn leitarstrengurinn. 

 

Hnappurinn aðgerðir neðst til vinstri er notaður í sumum töflum til að framkvæma aðgerðir á 
valinni línu í töflunni. 

 

Neðst til hægri er hægt að velja hve margar færslur notandi vill sjá. Hægt er að velja frá 15 
færslum upp í „Allar færslur“. Sjálfgefið er alltaf 15 færslur, svo breyta verður þessu skilyrði 
ef sækja á fleiri færslur. 

 

Í töflunni sést á litla bendlinum til vinstri að fréttin „Velta á markaði“ er valin. Aðgerðir eru 
alltaf framkvæmdar á valinni línu. Einungis er unnt að velja eina línu í einu. 

Ef skoðað er innihald töflunnar sést að sjálfgefið er að fyrsti flipi er valinn, sem er „Listi“. 
Hann birtir töflumyndina.  

Taflan sýnir, línu fyrir línu, allar fréttir í kerfinu. Fyrst kemur titill fréttarinnar. Næst birtist sía 
sem segir til um hvar fréttin á að birtast. Ef valið er * birtist fréttin hjá öllum sveitarfélögum. 
Annars er valin slóð viðkomandi sveitarfélags til að láta fréttina birtast þar. Valmöguleikarnir 
eru því tveir, birta frétt alls staðar eða í einu einstöku sveitarfélagi. Þá eru sýndar 
dagsetningar fréttarinnar, hvenær hún birtist og hvenær hún rennur út. Loks er hægt að sjá 
hvenær frétt var síðast breytt og af hverjum. 

 



 

Útgáfa 2.2 25  

 Upphafsálagning ársins 

Ef nú er valinn flipinn „Skráning“ og fyrsta frétt er valin í listanum, birtist eftirfarandi: 

 

Hér er komið inn í valmyndina þar sem fréttinni er breytt. Hér eru gerðar breytingar á fréttinni 
og hún svo vistuð með því að velja hnapp neðst til hægri. 

Ef eyða á frétt er farið aftur í listann, frétt valin og hnappurinn eyða færslu  valinn. 

7.2 Stofnupplýsingar 

 

Hér eru skráðar ýmsar upplýsingar um sveitarfélagið, álagningar svo og aðrar 
hjálparupplýsingar til notkunar við álagningu. Þessum upplýsingum er sjaldan breytt. Helstu 
daglegu not eru að breyta upplýsingum um álagningar. 

7.2.1.1 Sveitarfélag 

Áður en hafist er handa við álagningu er rétt að fara yfir almennar stillingar sveitarfélagins í 
kerfinu. Valið er „Sveitarfélag“ í valmyndinni til vinstri. 
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Fyrst skal velja flipann „Skráning“. 

 

Hér eru almennar upplýsingar um sveitarfélagið og tengiliði vegna álagningar. 

Undir flipanum „Ýmsar stillingar“ eru upplýsingar sem stjórna álagningarvinnslunni. 

 

Hér er flipinn Skráning valinn. Athugið að velja flipann „Skráning“ sem nær er töflunni, þ.e. sá 
neðri. Fæst þá valmynd til að skrá breytingar. 
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Sérstaklega skal stilla hér hvort ekki eigi að vera sjálfgefin regla að fyrsti eigandi sé skráður 
100% gjaldandi eignarinnar. 

Annað atriði sem þarna er stillt, er útlit álagningarseðils. Unnt er að velja hvort upplýsingar 
um sveitarfélag birtast efst til hægri á seðli og hvar haus álagningarseðils birtist, hægra eða 
vinstra megin. Upplýsingar um gjaldanda birtast þá hinum megin. Þetta á við ef ekki eru 
notuð forprentuð eyðublöð. Einnig er hér valið hvort setja eigi merki sveitarfélags á 
álagningarseðilinn. Ef svo er þarf fyrst að setja merkið inn í kerfið. Hafið samband við 
þjónustuborð Fasteignaskrár sem aðstoðar ykkur við það. 

Hér er einnig skráð inn hvaða gjalddagaregla er notuð fyrir eingreiðslu ef boðið er upp á slíkt. 
Loks skal gæta þess að stilla hér hámarksafslátt ef sveitarfélag er með afslátt af fleiri en einu 
gjaldi, og sett er hámark á samanlagðan afslátt beggja gjaldanna. 

Svo skal hér stilla viðmiðunarupphæð sem nota má til að sleppa prentun breytingarseðla. 
Hér er skráð inn sú upphæð sem miða skal við þegar seðlum með lága upphæð er sleppt 
þegar tekin er út prentskrá. Ef upphæðin sem slegin er in er t.d. 500 kr þá er öllum seðlum 
sleppt þegar teknir eru út seðlar fyrir prentun þar sem upphæðin er innan +/- 500 króna. Ef 
ekkert er slegið hér inn, er þetta viðmið ekki notað. 

Loks er hér skráð hvort sveitarfélag er að nota tunnuskráningu á heimilisföng sem grunn fyrir 
innheimtu sorphirðugjalds. 

7.2.1.2 Álagningarstofnar 

 

Hér er unnt að velja hvaða álagningarstofnar eru notaðir til álagningar. Þessir stofnar eru 
lesnir inn upphafi árs af Fasteignaskrá í mateiningarskrá viðkomandi sveitarfélags. 
Sveitarfélögum er ráðlagt að fá aðstoð þjónustuborðs Fasteignaskrár til að breyta 
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álagningarstofnum. Dæmi um breytingu á álagningarstofni er t.d. ef nota skal rúmmetra 
matseiningar sem álagningarstofn. Allir skráðir álagningarstofnar haldast milli ára svo 
einungis þarf að skilgreina þá einu sinni. 

Þetta verður ekki skýrt nánar hér heldur vísað á þjónustuborð Fasteignaskrár varðandi 
frekari upplýsingar.  

7.2.1.3 Álagningar 

 

Hér er haldið utan um alla álagningu kerfisins, upphafsálagningu, breytingarálagningar og 
mánaðarálagningar en þær eru allar stofnaðar í gegnum vinnslur. Í upphafi hvers árs er 
stofnuð upphafsálagning. Upphafsálagning er stofnuð í samvinnu við þjónustuborð 
Fasteignaskrár í þegar upphafsgögn ársins eru tilbúin. Eftirfarandi upplýsingar eru skráðar 
fyrir hverja álagningu:  

 

Álag.nr. Skal vera t.d. 2009001 fyrir fyrstu álagningu ársins 2009 og svo 
hlaupandi númer álagninga þaðan í frá.  

Skýring Hér er sett heiti álagningar, t.d. Upphafsálagning 2009. 

Álag.ár Hér er sett inn hvaða álagningarár á að vera, t.d. 2009. 

Frá dags. Þetta þarf ekki að fylla út við upphafsálagningu 

Tegund Úr listanum er valin upphafsálagning. 

Staða Staðan á að vera opin. 

Lokið Dagsetning er álagningu er lokað, er fyllt út sjálfkrafa við lokun 

Lokið af Auðkenni þess aðila sem lokar álagningunni, fyllt út sjálfkrafa við 
lokun 
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Unnt er að breyta þessari skráningu ef þarf og vista svo framkvæmdar breytingar með því að 
smella á „Vista“ hnappinn. 

Mikilvægt er að vita að undir flipanum „Eignir í álagningu“ er haldið utan um allar eignir sem 
tilheyra viðkomandi álagningu. Gott er að geta skoðað þetta þegar leitað er að villum.  

Farið er betur í breytingarálagningar og mánaðarálagningar í kaflanum um breytingar. 

7.2.1.4 Álagningartextar 

 

Sveitarfélög hafa möguleika á að setja eigin texta neðst á álagningarseðla. Þessi texti er 
skráður hér, og honum breytt og eytt. Búinn er til nýr texti með því að velja „Nýr texti“ 
hnappinn. 

Ef færslu er breytt er flipinn skráning valin. 

 

Hér er textanum gefið einkvæmt númer og heiti. Textinn er skráður, og er rétt að miða við að 
um það bil fimm línur af texta á seðlinum séu til ráðstöfunar fyrir sveitarfélag. Einnig er valið 
hér hvort texti sé sjálfgefinn, og birtist hann þá sjálfkrafa á öllum seðlum nema annað sé 
valið. Hver gerð seðla tekur með sér ákveðna tegund texta. Fyrir upphafsálagningu og 
mánaðarálagningar er valið „Innheimta“. Unnt er, þegar álagningarseðlar eru prentaðir, að 
velja annan texta sem búinn hefur verið til hér. Fyrir texta á venjulega breytingarseðla er 
valinn möguleikinn „Aðrar breytingar“, en „Eigendabreytingar“ fyrir eigenda- eða 
gjaldendabreytingar. 

Ef notandi vill ekki hafa neinn texta, þarf að búa til uppsetningu sem inniheldur engan 
skýringartexta og er hann valinn þegar seðlar eru prentaðir. 

Athugið að merkja einungis einn texta sem sjálfgefin texta. Annars koma villuboð frá kerfinu. 
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7.2.1.5 Eigendakóðar 

 

Undir valinu eigendakóðar er unnt að skrá inn eigin eigendakóða sveitarfélags. Rétt er að 
vara við því að gera þetta nema af brýnni nauðsyn, heldur nota frekar kóða sem skilgreindir 
hafa verið af Fasteignaskrá. Þessir kóðar eru m.a. notaðir til að stýra því á hvaða eignir 
lóðarleiga er lögð. Nota má þá í raun fyrir hvaða gjöld sem er. 

 

7.2.1.6 Matsstig 

 

Um áramótin 2007/2008 var bætt við svæði í fasteignaskrá sem heitir matsstig. Matsstig 
kemur í stað byggingarstigs í álagingarkerfinu og virkar á sama hátt. 

Undir þessu vali er sýnt matsstig eigna eins og það er skilgreint af Fasteignaskrá. 
Sveitarfélög breyta þessu ekki. Matsstig er notað til að stýra álagningu gjalda, oftast þannig 
að við matsstig 4 og hærra leggjast þjónustugjöld á eignir. Þessu geta sveitarfélög stýrt við 
uppsetningu gjalda. 

7.3 Álagningarforsendur 
Megnið af þeirri vinnu sem vinna þarf fyrir upphafsálagningu fer fram undir þessu vali. Til 
aðstoðar eru síðan fyrirspurnir og skýrslur til að greina villur og frávik sem þarf að leiðrétta. 



 

Útgáfa 2.2 31  

 Upphafsálagning ársins 

7.3.1 Gjaldendur 

 

Í þessari valmynd eru skráðar upplýsingar um gjaldendur eigna. Hægt er að fletta í 
gjaldendalistanum í heild eða leita að einum ákveðnum gjaldanda.  Hér er einnig unnt að 
stofna nýjan gjaldanda. Úr þessari valmynd er unnt að hoppa beint í þær matseiningar sem 
viðkomandi greiðir af með því að smella á blálitaða textann „Matseiningar“ fremst í töflunni. 

Til að breyta skráningu á gjaldanda er hann valinn í töflunni  og síðan valinn flipinn 
„Skráning“. 

 

Í þessari valmynd er hægt að ákvarða hvaða gjalddagareglu viðkomandi gjaldandi vill nota. 
Einnig er hér ákvarðað hvernig álagningarseðil viðkomandi gjaldandi vill fá. Hægt er til 
dæmis að fá samandregin seðil sem getur verið hentugt ef margar matseiningar tilheyra því 
fastanúmeri sem gjaldandi borgar af. Loks er hér skráð hvernig úttak álagningarseðils hann 
vill fá. Sjálfgefið er að gjaldandi sé með stillinguna „Prentun og rafrænn“ sem þýðir að 
gjaldandi fái bæði prentaðan og rafrænan álagningarseðil ef sveitarfélög bjóða upp á slíkt. 
Sveitarfélög geta nýtt sér að bjóða gjaldendum upp á rafræna seðla eingöngu  og eru sum 
sveitarfélög þegar byrjuð á slíku. 

Einnig eru hér færðar inn upplýsingar varðandi elli- og örorkulífeyrisþega. Skráð er hér hvort 
viðkomandi sé virkur afsláttarþegi, tekjur viðkomandi, hvort viðkomandi sé samskattaður svo 
og hvernig afsláttarþegi hann er. Í afsláttarvinnslum eru þessar upplýsingar skráðar sjálfvirkt 



 

          32 Útgáfa 2.2 

 Álagningarkerfi fasteignagjalda 

á gjaldandann en þó þurfa sveitarfélög að leiðrétta þær vinnslur og skrá handvirkt inn 
leiðréttingar. Það er gert hér. Ef afsláttur er unnin handvirkt þarf alltaf að framkvæma þessa 
skráningu. 

7.3.1.1 Eignir á gjaldanda 

Einnig er hér unnt að skoða eignir sem skráðar eru á gjaldandann. 

 

Gjaldandi getur verið að greiða af einni eign eða fleiri. Í töflunni koma m.a. fram upplýsingar 
um eignarhlufall og skatthlutfall gjaldanda af hverri eign. Einnig er hér skráð inn 
afsláttarreglan sem gjaldandi fær afslátt eftir vegna eignarinnar. 

 

Afsláttarregluna getur þurft að setja inn handvirkt. Er þá valið „Skráning“ fyrir valda eign og 
afsláttarreglan sett. 

Hér má líka breyta skatthlutfalli ef þarf, en gæta verður þess að breyta skatthlutfalli annarra 
til samræmis því kerfið krefst þess að skatthlutfall allra eigna sé 100%, annars er ekki unnt 
að ljúka álagningu. Oft fer töluverður tími í að leiðrétta þetta svo best er að vanda sig frá 
upphafi. 

7.3.1.2 Uppfærsla heimilisfanga 

Í upphafi árs eru heimilisföng gjaldenda sótt frá þjóðskrá. Eftir því sem á árið líður verða villur 
í þessari skráningu í kerfinu því fólk flytur og breytir um lögheimili. Þessar villur geta verið 
bagalegar, sérstaklega við vinnslu og breytingu á afsláttum því afslættir eru veittir á 
lögheimili gjaldanda. Til að leiðrétta heimilisföng er í upphafsvalmynd gjaldenda boðið upp á 
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aðgerð til að lesa þjóðskrána og uppfæra heimilisföng gjaldenda þarf sem við á. Aðgerðina 
má finna undir hnappnum „Aðgerðir“ neðst til vinstri undir töflunni. Aðgerðin er algjörlega 
sjálfvirk og uppfærir alla gjaldendur í sveitarfélagi. Rétt er að keyra aðgerðina nokkrum 
sinnum á ári til að viðhalda réttum gjaldendaupplýsingum. 

7.3.2 Matseiningar 

Þetta er sú valmynd sem einna mest er notuð við álagningarvinnu og skoðun á álagningu. 

 

Fyrsta skref er að finna þá eign sem vinna skal með. Þetta er hægt að gera með leitinni 
neðst á skjánum en algengast er að að leitað sé eftir auðkenni, fastanúmeri eða heiti eignar. 
Þegar eign er fundinn má fara að vinna áfram með hana. Smella má á leit án þess að velja 
neitt og sækir þá kerfið matseiningarlistann, 15 fyrstu færslurnar. Fjöldanum sem sóttur er 
má breyta með valinu neðst til hægri í töflunni.  

Í þessari valmynd birtast óvenjumargir flipar: 

1. Listi, sýnir fundnar matseiningar 

2. Skráning, sýnir upplýsingar frá fasteignaskrá um matseiningu 

3. Matseiningargjöld, sýnir hvaða gjöld eru lögð á eininguna 

4. Gjaldendur, sýnir hverjir eiga eign og hverjir borga af henni 

5. Reiknuð gjöld, sýnir útreiknuð gjöld í kr á eignina og allar breytingar á þeim 

6. Gjöld gjaldaupps., sýnir hvaða gjöld tilheyra notkunarflokki eignarinnar og hún myndi 
bera ef engar undantekningar væru skráðar 
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7. Eign í álagningu, sýnir í hvaða álagningum þessi eign hefur verið meðhöndluð, bæði 
upphafs-, mánaðar og breytingarálagninar. 

 

Hér fyrir aftan verður hver valmynd skýrð sérstaklega. 

7.3.2.1 Skráning 

 

Flipinn „Skráning“ sýnir þær upplýsingar sem skráðar eru um eignina í fasteignaskrá. 
Almennt þarf ekki að breyta upplýsingum hér. Þó má hér breyta notkun eignar. Það hefur þá 
áhrif á hvaða gjöld lög eru á eignina. Til þess er sett inn notkun í álagningarkerfi. Breyting á 
gjöldum gerist þó ekki nema valin sé aðgerðin neðst til hægri sem heitir „Stilla skv. 
gjaldauppsetningu“. Þá fær eignin rétta samsetningu gjalda samkvæmt notkun. Einnig má 
þarna velja aðgerðina, „Endurreikna gjöld“ og eru þá gjöldin á viðkomandi eign endurreiknuð. 

Í þessari valmynd má einnig breyta eigendakóða eignar og skattflokki. Aðgerðirnar má nota 
eftir hverja breytingu á eigninni til að endurreikna gjöldin á hana. Kerfið sér svo um að 
tryggja að breytingar sem hér eru gerðar færist á milli ára.  

7.3.2.2 Matseiningargjöld 
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Flipinn „Matseiningargjöld“ sýnir hvaða gjöld eru lögð á eignina. Álögð gjöld eru skráð beint á 
hana og geymd þar. Þau erfast síðan milli ára. Einnig er sýnt nýtingarhlutfall gjalda svo og 
árshlutfall.  Hérna er unnt að breyta gjöldum á eign í upphafsálagningu. Fella má burt gjald 
og bæta við gjaldi. Hér er því haldið utan um undantekningar frá gjaldauppsetningum, þ.e. 
undantekningu á hvaða gjöld eign á almennt að bera. Einnig má breyta nýtingarhlutfalli, t.d. 
fjölda sorptunna eða breyta árshlutfalli þ.e. hve stóran hluta ársins eign á að bera gjald. 
Heimagistingar eru dæmi um eignir þar sem árshlutfall er nýtt til að stilla rétta álagningu. Eftir 
að upphafsálagningu er lokað er ekki hægt að breyta gjöldum hér. Til þess verður að nota 
ferla breytingarálagningar. 

7.3.2.3 Gjaldendur 

 

Flipinn “ Gjaldendur“ sýnir eiganda eignar eins og hann er skráður í fasteignaskrá. Einnig 
kemur fram hverjir eru gjaldendur eignar og skatthlutfall þeirra. Loks má sjá kaup- og 
afhendingardag eins og hann er skráður í þinglýsingarbókum. Afhendingardagur er notaður 
til að ákvarða hvenær nýr eigandi tekur við sköttum og skyldum af eign. Þessar upplýsingar 
eru fyrst og fremst notaðar við breytingarálagningu. 

Hér er unnt að skrá nýjan gjaldanda á eign og breyta fyrri gjaldanda í upphafsálagningu. 
Gæta verður þess að gjaldandi þarf að vera til skráður sem gjaldandi í kerfinu til að unnt sé 
að setja hann sem gjaldanda á eign. 

7.3.2.4 Reiknuð gjöld 

 

 

Flipinn „Reiknuð Gjöld“ sýnir álögð gjöld í krónum á eignina. Athugið að fremsti dálkurinn 
sýnir númer álagningar sem viðkomandi gjald tilheyrir. Ef gerð er breyting á gjöldum 
eignarinnar myndast nýjar línur í þessari töflu sem merktar eru viðkomandi 
breytingarálagningu. Því þjónar þessi valmynd einnig hlutverki söguskráningar á gjöldum 
matseiningarinnar.  

Engu er hægt að breyta í þessari valmynd, hún er einungis til upplýsingar. 
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7.3.2.5 Gjöld gjaldauppsetningar 

 

Flipinn „Gjöld gjaldauppsetningar“ sýnir þau gjöld sem eign á að bera samkvæmt þeim 
notkunarflokki sem hún tilheyrir. Engu er hægt að breyta í þessari valmynd hún er einungis 
notuð við villuleit. Þessi gjöld eru borin saman við þau gjöld sem eignin ber til að skoða frávik 
og skráðar undantekningar. 

7.3.2.6 Eign í álagningu 

 

Flipinn „Eign í álagningu“ sýnir þær álagningar þar sem viðkomandi eign kemur við sögu. 
Þessar upplýsingar eru notaðar til villuleitar og skoðunar á eignum. 

7.3.2.7 Aðgerðir gerðar beint á matseiningu 

Unnt er að framkvæma tvær aðgerðir beint á matseiningu, stilla gjöld samkvæmt 
gjaldauppsetningu og endurreikna gjöld eignar. Þessar aðgerðir eru undir 
aðgerðahnappnum neðst til vinstri. 

 

 

Aðgerðin „Stilla skv. gjaldauppsetningu er notuð til að endurstilla gjöld á eign. Aðgerðin 
þurrkar burt allar undantekningar sem skráðar hafa verið á eignina og stillir gjöldin til 
samræmis við aðrar sambærilegar eignir. Þessi aðgerð er oft notuð við tiltektir eftir villuleit 
þegar gamlar undantekningar finnast sem ekki eiga lengur rétt á sér. 

Aðgerðin „Endurreikna gjöld“ er notuð til að endurreikna gjöld á þessari einu eign. 
Niðurstöðuna má skoða undir „Reiknuð gjöld“ flipanum. Þessi aðgerð er nýtt við 
lokaleiðréttingar til að flýta fyrir svo ekki þurfi að endurreikna gjöld fyrir allt sveitarfélagið 
vegna lagfæringar á einni eign. 
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7.3.3 Notkun 

 

Valmyndin „Notkun“ sýnir töflu sem inniheldur upplýsingar um samband notkunar og 
gjaldauppsetninga. Hér er skráð, fyrir hverja notkun sem finnst í sveitarfélaginu, hvaða 
gjaldauppsetning tilheyrir notkuninni. Þetta er í raun tenging milli eignanna í fasteignaskrá og 
álagningarkerfisins. Flestir notkunarflokkanna koma frá Fasteignaskrá Íslands og ekki er víst 
að þeir séu allir í notkun í sveitarfélaginu. Í þeim tilfellum er engin gjaldauppsetning skráð á 
notkunina.  

Unnt er að skipta um gjaldauppsetningu á notkunarflokk, og þar með öllum eignum sem 
tilheyra flokknum. Við þetta þurrkast út allar undantekningar sem skráðar eru á eignir í 
notkunarflokknum. Því er þetta varasöm aðgerð í framkvæmd og ber að nota hana varlega. 
Til þess að framkvæma þetta er farið vinnslur sem finna má undir Álagningarforsendur - 
Leiðréttingar – Stilla eignir skv. notkun. Þegar vinnslan er keyrð af stað birtist val þar sem 
valin er notkun sem á að uppfæra. Fyrst þarf samt að setja rétta gjaldauppsetningu á 
notkunarflokkinn. 

 

Þá er sýnt hvað margar eignir verða fyrir breytingunni, hvaða gjöld verða sett á og hvaða 
gjaldauppsetning verður sett á. 
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Ítrekað skal hér, að þessi aðgerð skiptir út öllum gjöldum á öllum eignum sem hafa þessa 
notkun. Þar með eru líka allar undantekningar þurrkaðar út. Aðgerðina þarf því að nota með 
varúð. 

 

 

Einnig er unnt að stofna nýjan notkunarflokk og hengja á hann gjaldauppsetningu.  Þetta er 
gert með því að stofna nýja færslu. Opnast þá skráningarflipinn þar sem unnt er að klára 
aðgerðina. Ekki er mælt með því að sveitarfélög stofni eigin notkunarflokka heldur er þeim 
ráðlagt að nota flokka Fasteignaskrár Íslands. Það er einfaldara í viðhaldi. Flokkar 
Fasteignaskrár Íslands eru nokkur hundruð og ættu að duga fyrir langflest tilvik. Nýja 
notkunarflokka getur þurft að stofna við mánaðarálagningar þar sem inn geta komið eignir 
með notkun sem ekki hefur verið til áður. 

Skráning notkunar á eignir er á verksviði byggingarfulltrúa svo hann hefur töluverð áhrif á 
það hvort álagning er rétt. Rétt er að hann sé vel upplýstur um mikilvægi réttrar skráningar til 
að gjöld sveitarfélags verði sem réttust. 

7.3.4 Gjaldauppsetningar 

 

Valmyndin „Gjaldauppsetningar“ sýnir hvaða gjaldauppsetningar eru notaðar í 
sveitarfélaginu. Hér er skráð hvaða gjöld tilheyra hverri gjaldauppsetningu og byggð. 

Gjaldauppsetningar eru stofnaðar og þeim breytt í flipanum „Skráning“.  
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Skráð er númer og heiti gjaldauppsetningar. Síðan eru gjöldin skráð inn í næsta flipa, 
„Gjöld“. 

 

Gjöldin eru sýnd hvert fyrir sig. Almenna reglan er að nota ekki byggðanúmer og gilda þá 
gjöldin fyrir allar byggðir. Þessi skráning er nokkuð flóknari ef notaðar eru byggðir. Fyrir 
hverja byggð sem skráð er, þarf að gæta þess að telja öll gjöld sem nota á í byggðinni, ekki 
einungis frávik frá almennu reglunni. Skráningin ætti því að fara fram á eftirfarandi hátt: 

1. Skrá gjöld án byggðamerkingar fyrir allar byggðir 

2. Skrá fyrstu byggð sem er með sér gjöld og gæta þess að skrá öll gjöld fyrir byggðina 

3. Endurtaka skref 2 fyrir hverja byggð sem skrá á sérstaklega.  

Fyrir þær byggðir sem ekki eru taldar sérstaklega upp gilda þau gjöld sem skráð eru án 
byggðanúmers. 

Til að breyta er valið    og verður þá lína gjaldsins inndregin.  

 

Upplýsingunum er breytt beint í línunni. Að lokinni breytingu er valinn hnappurinn  aftur. 
Ef hætta skal við breytingu er valinn hnappurinn .  

Unnt er að breyta gjaldauppsetningu með sérstakri aðgerð. Þessi aðgerð breytir gjöldum á 
öllum eignum sem tilheyra gjaldauppsetningunni og byggð og er því varasöm aðgerð, því 
hún þurrkar út undantekningar.  Aðgerðina má finna undir Álagningarforsendur – 
Leiðréttingar – Breyta gjaldauppsetningu . Fer þá í gang vinnsla sem leiðir notanda í gegnum 
ferlið. 
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Fyrst er valin gjaldauppsetning sem á að breyta. 

 

Næst er valið hvort eyða eigi eða bæta við gjaldi. Síðan er valið til hvaða byggðar breytingin 
eigi að ná. 

 

Unnt er að breyta gjaldi á eina byggð í einu eða allar byggðir. Ef allar byggðir eru valdar er 
byggðamerkingu sleppt á gjaldinu. Næst er valið hvaða gjaldi er bætt við eða sleppt. Unnið 
er með eitt gjald í einu. 
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Næst er valið hvort framkvæma eigi breytingu á gjaldauppsetningunni og /eða eignunum og 
loks er aðgerðin framkvæmd. Enn og aftur er hér bent á að ef gjaldi er eytt, er öllum 
undantekningum eytt jafnframt þar sem þessi gjaldauppsetning er notuð. 

7.3.5 Gjöld 

 

Valmyndin „Gjöld“ sýnir hvaða gjöld eru notuð til álagningar í sveitarfélaginu og einnig 
takmarkanir á gildi þeirra og reiknireglur. Þegar komið er inn í valmyndina eru 15 fyrstu 
gjöldin sýnd. Þá sjást einnig þær takmarkanir sem eru á gildissviði viðkomandi gjalds. Þær 
geta verið eftirfarandi: 

 Byggð. Gjald getur verið takmarkað við að gilda fyrir eina byggð. Ef ekkert er merkt 
nær gjaldið til allra byggða. 

 Eigendakóði. Þessi takmörkun er notuð alls staðar hjá sveitarfélögum til að takmarka 
útreikning lóðarleigu við lóðir í eigu sveitarfélags, sem er eigendakóði 3. Ekkert er því 
til fyrirstöðu að nota hana á fleiri gjöld. 

 Byggingarstig. Hægt er að takmarka notkun gjalds við ákveðið matsstig eða hærra. 
Oftast er þetta notað til að takmarka gjald við fokheldi, eða byggingarstig 4 og hærra. 
Aðrar útgáfur eru einnig þekktar en sveitarfélag hefur sjálft val um hvernig það beitir 
þessu. Mikilvægt er fyrir sveitarfélag að gera það rétt því það hefur áhrif á hvernig 
nýjar eignir fá á sig gjöld. Því er mælt með að þessi takmörkun sé skráð fyrir öll 
þjónustugjöld. 

Til að skrá þetta er gjald valið og valin flipinn „Skráning“.  

 

Hér er hægt að skrá ofangreindar takmarkanir. Einnig er hér skráð tegund gjalds sem notuð 
er til flokkunar í skýrslugerð og fyrir hvaða skattflokk gjald gildir. Skattflokkinn þarf einungis 
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að skrá fyrir fasteignaskatt. Hann er notaður af Jöfnunarsjóði til að flokka eignir eftir 
skattflokkum en það er grunnforsenda fyrir útreikningi hans.  

Við stofnun gjalds má velja hvaða númer sem er til að auðkenna gjaldið. Númer á bilinu 90-
99 eru þó frátekin. Einnig er venjan að skrá afslátt undir 900 seríunni og eru þá síðustu tveir 
stafirnir látnir passa við númer þeirra gjalda sem veita á afslætti af. 

Til að skrá útreikning gjalds er valin flipinn „Reiknireglur gjalda“. 

 

Hér eru skráðar samþykktir  sveitarfélags um álagningarprósentur ársins. Eftirfarandi er unnt 
að skrá hér: 

Reiknistofn gjalds Hann er fenginn frá matseiningunni úr gögnunum frá fasteignaskrá. 

Álagningarprósenta Ef gjald er prósenta af stofni er það skráð hér. 

Krónur Ef gjaldið er krónutala margfölduð með stofni, er það skráð hér. 

Lágmark Lágmark er notað í tvennum tilgangi. Ef gjald hefur hreint lágmark sem er krónutala 
er hún sett inn hér. Ef lágmarkið er kr  álagningarstofn er það líka sett inn hér. 
Gæta verður þess að velja álagningarstofn ef lágmarkið á að vera þannig. Dæmi um 
svona notkun er vatnsgjald sem hefur hámark og lágmark sem kr  rúmmál eignar. 

Hámark Hámark er notað í tvennum tilgangi. Ef gjald hefur hreint hámark sem er krónutala er 
hún sett inn hér. Ef hámarkið er kr  álagningarstofn er það líka sett inn hér. Gæta 
verður þess að velja álagningarstofn ef hámarkið á að vera þannig. 

Fastgjald Ef gjald er bara fast gjald, eða er samsett úr föstu gjaldi og breytilegu, er fasta 
gjaldið sett  inn hér.  Dæmi um þetta er vatnsgjald sem er samansett af föstu gjaldi 
og prósentu af álagningarstofni. 

Hámarksstofn Hámarksstofn er stofn til útreiknings á hámarki gjalds. Dæmi um þetta er að 
vatnsgjald má ekki fara yfir 0,05% af heildarfasteignamati. Því verður að setja inn 
þessa takmörkun ef gjaldið er reiknað út frá öðru en heildarfasteignamati. 

Hámarksprósenta Hér er sett inn prósentan til að reikna út hámark gjalds, að því gefnu að prósenta sé 
notuð til útreiknings hámarks. Dæmi um það er hér fyrir ofan. 

 

Álagningarstofnar gjalda sem koma skilgreindir með kerfinu eru: 

Einflm Þetta er birt flatarmál matseiningar. 

Fasteignamat Þetta er mannvirkjamat matseiningar. 

Heildarmat Þetta er heildarfasteignamat matseiningar. Það er stofn fasteignaskatts og margra 
annara gjald. 

Lhlmat Þetta er lóðarhlutamat matseiningar. Það er m.a. notað til úreiknings lóðarleigu. 

 

Unnt er að skilgreina aðra álagningarstofna í kerfinu. Farið var yfir þetta í kaflanum um 
Stofnupplýsingar - Álagningarstofnar.   

Til að breyta er valið    eða flipinn Skráning og opnast þá skráningarmynd fyrir 
reikniregluna. 
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Upplýsingunum er breytt í valmyndinni og valið að vista eða hætta við.  

Mikilvægt er að fara vel yfir þessa skráningu gjalda því öll álagning hvílir á því að rétt sé 
skráð hér. 

7.3.6 Afsláttur 

 

Undir valmyndinni „Afsláttur“ eru skilgreindar afsláttarreglur til elli- og örorkulífeyrisþega. 
Aðrir afslættir, s.s. styrkir til íþróttafélaga, eru meðhöndlaðir í fjárhagskerfi viðkomandi 
sveitarfélags og eru ekki færðir inn í álagningarkerfið. 

Unnt er að skilgreina eins margar afsláttarreglur og þarf. Skráð er ein regla fyrir hvert gjald 
sem veita á afslátt af. Til hægðarauka hefur verið ákveðið að afsláttarreglur skuli vera númer 
í 900 seríunni.  Þetta er ekki krafa en auðveldar þjónustu við kerfið. 

Við stofnun nýs gjalds opnast skráningarvalmynd þar sem valið er af hvaða gjaldi afslátt skal 
reikna. 

 

Síðan er farið í flipann „Reiknireglur afslátta“ til að skrá inn samþykktir sveitarfélagsins um 
afslætti. 
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Kerfið býður upp á nokkrar tegundir reiknireglna fyrir afslátt. Ekki er haldið utan um sérreglur 
við veitingu afsláttar eins og reglur um eftirlifandi maka o.s.frv.  Einungis er unnt að setja inn 
reiknireglur gjalda. 

Reglurnar sem eru í kerfinu eru eftirfarandi: 

 Útreikningur afsláttar þar sem tekjubil er notað til að veita fasta prósentu í afslátt 

 Útreikningur afsláttar þar sem veittur er hlutfallslegur afsláttur frá 0- x% eftir tekjum á 
uppgefnu tekjubili. 

 Krónutöluafsláttur ef tekjur eru á ákveðnu bili 

 Krónutöluafsláttur óháður tekjum 

 

Eftirfarandi svið eru skráð í reiknireglutöflunni: 

Gjaldanr Þetta er númer afsláttarreglu sem verið er að skrá reiknireglu fyrir. 

Afsláttarmerki Heiti reiknireglu afsláttar. Er gjarnan látið byrja á A og síðan hengt á 
skýring til viðbótar. Sama heiti er notað fyrir 
einstaklingsskráninguna og skráningu fyrir hjón þar sem veittur er 
sami afsláttur. Heitið gefur til kynna hvaða afslátt er verið að veita. 
Það er síðar hengt á þá eign sem veita á afslátt af. 

Neðri mörk Neðri tekjumörk í tekjubili afsláttar. Þau geta verið mörg allt eftir því 
hvernig ákvörðun sveitarstjórnar er. Þau þarf alltaf að fylla út fyrir 
hverja línu.  

Efri mörk Efri mörk í tekjubili afsláttar. Þau þarf alltaf að fylla út fyrir hverja 
línu. 

Hjúsk Hjúskaparstaða, annað hvort E fyrir einstakling, eða H fyrir hjón. 
Merkingin gefur til kynna hvort afsláttarreglan tilheyrir einstaklingi 
eða hjónum (samsköttunaraðilum). 

Afsl.prs Afsláttarprósentan sem tilheyrir þessu tekjubili. Ef um hlutfallslegan 
afslátt er að ræða er hér sett inn 100 og sett merki í reitinn „Hlutf.“ 
hér aftar. 

Upphæð Upphæð í krónum. Notað ef afsláttur er föst krónutala en ekki 
prósenta af gjaldi. 

Grunnafsl Þetta svið er ætlað fyrir fastan afslátt sem allir fá óháð tekjum. 

Hlutf. Hérna er sett inn talan 1 ef nota á hlutfallslegan reikning afsláttar.  

 

Nokkur atriði þarf að hafa í huga er afsláttarreglur eru fylltar út: 

 Skrá þarf sérstaklega reglur fyrir einstaklinga annars vegar og hjón hins vegar ef um 
þau gilda mismunandi tekjuviðmið. Einstaklingur er merktur með E og hjón með H. 

 Hvert tekjubil í tekjuviðmiði fær sérstaka línu í töflunni.  

 Ef notaður er hlutfallslegur afsláttur er notuð ein lína fyrir hjón og önnur fyrir 
einstaklinga þar sem skráð eru efri og neðri mörk tekna og merkt í reitinn „Hlutfall“. 
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 Ef ekki er tekjuviðmið í reiknireglu er fyllt út 0-99999999 í tekjudálkana. 

7.3.6.1 Dæmi um útfyllingu 

Eftirfarandi er afsláttarregla sem sýnir hlutfallslegan afslátt á ákveðnu tekjubili. Allir sem eru 
undir þessum mörkum fá fullan afslátt. 

Gjaldanr. Afsl.merki    Neðri mörk Efri mörk Hjúskapur Afsl.prs. Hlutf. 

901 A100        0 1.739.212 E Einstakl. 100,0000  

901 A-Hlutf      1.739.213 2.541.926 E Einstakl. 100,0000 1 

901 A100        0 2.787.199 H Hjón 100,0000  

901 A-Hlutf      2.787.200 3.644.800 H Hjón 100,0000 1 

 

Eftirfarandi afsláttarregla er miðuð við tekjutengdan afslátt eingöngu sem er settur á í þremur 
þrepum, 50%, 80% og 100%. Fyllt er þá út á eftirfarandi máta: 

Gjaldanr.  Afsl.merki Neðri mörk Efri mörk Hjúskapur Afsl.prs. 

901 A100 0 1.760.000 E Einstakl. 100,0000 

901 A80 1.760.001 2.140.000 E Einstakl.   80,0000 

901 A50 2.140.001 2.440.000 E Einstakl.   50,0000 

901 A100 0 2.450.000 H Hjón 100,0000 

901 A80 2.450.001 2.890.000 H Hjón   80,0000 

901 A50 2.890.001 3.390.000 H Hjón   50,0000 

 

Dæmið hér fyrir neðan sýnir fastan 25.000 kr. afslátt til allra. Þessu til viðbótar er 
hlutfallslegur tekjutengdur afsláttur 19.000 kr. fyrir tekjubil. Allir sem eru með lægri tekjur en 
tekjubilið fá fullan afslátt. 

Gjnr. Afsl.merki Neðri 
mörk 

Efri mörk Hjúsk. Upphæð Grunnafsl. Hlutf. 

901 A-Fullt 0 1.615.000  E Einst. 19.000 25.000  

901 A-Hlutf 1.615.001 2.368.000 E Einst. 19.000 25.000 1 

901 A-Lágm 2.368.001 99.999.999 E Einst. 0 25.000  

901 A-Fullt 0 2.288.000 H Hjón 19.000 25.000  

901 A-Hlutf 2.288.001 3.120.000 H Hjón 19.000 25.000 1 

901 A-Lágm 3.120.001 99.999.999 H Hjón 0 25.000  

 

 

Eftirfarandi dæmi er fyrir sveitarfélag þar sem ætlunin er að handreikna afslátt. Veittur er 
afsláttur í þrepum,  25-100%. 

Gjaldanr. Afsl.merki     Hjúskapur Afsl.prs. 

901 A100     Ótilgreint 100 

901 A75     Ótilgreint   75 

901 A50     Ótilgreint   50 

901 A25     Ótilgreint   25 

7.3.6.2 Afsláttarmerkingar 

Afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega er skráður í kerfinu á matseiningar sem eru í eigu 
afsláttarþega og þeir hafa lögheimili í. Almennt er þetta gert á tvennan hátt: 

1. Afsláttur er unninn á sjálfvirkan hátt í gegnum vinnslur kerfisins. 

2. Afsláttur er skráður handvirkt af sveitarfélagi. 
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Í báðum tilfellum er niðurstaðan skráð nafn afsláttarreglu á eign þega. Farið var yfir þetta í 
kaflanum um gjaldendur. En til upprifjunar er þetta endurtekið hér. 

Til að skrá afslátt á eign er eignin valin og síðan valinn flipinn „Skráning“. 

 

Neðst til vinstri á valmyndinni er unnt að velja afsláttarreglu fyrir eignina. Unnt er að sjá hvort 
afsláttur hafi reiknast á eign með því að velja flipann „Gjöld“ fyrir valda eign. Ef afsláttur er 
reiknaður, kemur hann fram þarna í listanum sem gjald með neikvæðri tölu. Athugið að 
gjaldandi þarf að hafa skatthlutfall stærra en 0 til að afsláttur reiknist, og 100% til að fá allan 
afsláttinn sem reglan tilgreinir.  

 

7.3.7 Gjalddagareglur 

Fasteignagjöld eru greidd með afborgunum samkvæmt gjalddögum og eindögum sem 
ákveðnir eru af sveitarstjórn. Þetta þarf að skrá í kerfið og breyta árlega þar sem gjalddagar 
eru skráðir með ártali og breytast því árlega. Sveitarfélag getur skráð margar 
gjalddagareglur. 

 

Farið er í valmyndina „Gjalddagareglur“ og birtist þá listi yfir skráðar reglur sveitarfélags. 
Breyting og skráning á reglu er gerð undir flipanum „Skráning“. 
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Regla er stofnuð og henni gefið númer og heiti. Skráð er, til upplýsingar, hversu margir 
gjalddagar eru í reglunni. Loks er skráður staðgreiðsluafsláttur, þ.e. prósentan ef um slíkan 
afslátt er að ræða. Nokkur sveitarfélög veita staðgreiðsluafslátt ef greitt er á einum 
gjalddaga. Þessi sveitarfélög hafa sérstaka gjalddagareglu fyrir það. Eftir að regla hefur verið 
stofnuð þarf að skrá fyrir hana þá gjalddaga sem tilheyra henni. Þetta er gert undir flipanum 
„Skilgreining gjalddagareglna“. 

 

Hérna er skráð númer gjalddaga og dagsetning hans. Einnig er skráður eindagi fyrir hvern 
gjalddaga. Loks þarf að skrá gildissvið reglunnar. Það er gert undir flipanum „Gjaldamörk 
reglu“. 

 

Skrá þarf á hvaða gjaldabili hver gjalddagaregla gildir. Annars er hún ekki notuð við dreifingu 
gjalda. Athugið einnig að setja upp gjalddagareglur sem ná til alls gjaldabilsins frá kr 0 og 
upp úr. Annars er hætta á að kerfið geti ekki dreift gjöldum rétt á gjaldanda og þá kemur villa 
í gerð innheimtuskrár. 

Sum sveitarfélög leyfa gjaldanda að velja hvaða reglu hann vill fá. Regluna er unnt að skrá 
fyrir hvern gjaldanda í skráningarmynd hans. 

7.3.8 Búseturéttur 

Í þessari valmynd eru skráðir þeir sem búa við annað búsetuform en eignaform. Hér má 
nefna húsnæðissamvinnufélög svo sem Búseta og Búmenn en einnig sambærileg félög eldri 
borgara svo sem Eir. Þetta þarf að skrá til að viðkomandi aðilar séu teknir með í 
afsláttarvinnslur.  
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Til að skrá inn nýjan aðila er valin ný færsla og opnast þá skráningarvalmynd. 

 

Þar er viðkomandi skráður ásamt maka ef um hann er að ræða, svo hjá hvaða húsnæðis-
samvinnufélagi hann leigir. Makinn getur hugsanlega átt rétt á afslætti, þess vegna verður 
einnig að skrá kennitölu hans. Auk þess verður að skrá fastanúmer þeirrar eignar sem 
tilheyrir viðkomandi aðila.  

Skoða má skráninguna með því að fara í fyrirspurnina „Búseturéttur“ sem finna má undir 
„Gjaldendagreining“. 

Athugið að sveitarfélög verða að halda við þessari skráningu. Þetta eigendaform er í dag 
ekki skráð hjá Fasteignamati ríkisins svo sveitarfélög verða sjálf að sjá um þessa skráningu 
ef búetar þessara íbúða eiga að fá afslátt. 

7.3.9 Leiðréttingar 

Í kerfinu er boðið upp á tvær vinnslur til að breyta uppsetningu gjalda á hóp eigna. Báðar 
þessar vinnslur breyta hópi eigna og þurrka í leiðinni allar undantekningar á gjöldum sem 
skráðar hafa verið á þessar eignir. Þessar vinnslur er einungis hægt að nota þegar verið er 
að vinna með upphafsálagningu hvers árs og breyta þarf því hvernig innheimta á á 
viðkomandi ári. 

7.3.9.1 Stilla eignir samkvæmt notkun 

Þessi vinnsla er notuð til að breyta um gjaldauppsetningu á notkunarkóða. Vinnslan finnur 
allar eignir sem hafa viðkomandi notkun og setur ný gjöld á eignirnar samkvæmt þeirri 
gjaldauppsetningu sem skráð er á notkunina. Fyrst þarf því að setja rétta gjaldauppsetningu 
á notkunina. Þessu er lýst í kaflanum um notkun. 

Vinnslan hefst með því að velja notkunarkóðann sem á að vinna með. 
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Því næst er listað fyrir valda notkun hvaða gjöld verða sett á. Einnig er upplýst hvað margar 
mateiningar eru með viðkomandi notkun og hvert er heiti gjaldauppsetningar sem skráð er á 
notkunina. 

 

Næst skal velja hvaða byggð á að breyta. Ef valið er að breyta öllum byggðum er öllum 
byggðum breytt sem ekki hafa skráð á sig sérstök gjöld. Þær byggðir sem hafa skráð á sig 
gjöld þarf að breyta sérstaklega. Fyrir þær þarf að keyra sérstaklega í gegnum þennan feril. 

 

Loks er valið að framkvæma og er þá gjöldum þeirra matseininga sem tilheyra viðkomandi 
notkun breytt. 
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7.3.9.2 Breyta gjaldauppsetningu 

Í kerfinu er boðið upp á vinnslu til að taka burt eða bæta við gjaldi í  gjaldauppsetningu. 
Jafnframt er þá öllum eignum sem bera viðkomandi gjaldauppsetningu breytt á sama hátt. 

 

Þetta er flókin aðgerð og er rétt að notendur setji sig vel inn í hana áður en henni er beitt. 
Fyrst er valin sú gjaldauppsetning sem á að breyta. 

 

Næst er valið hvað eigi að gera, bæta við eða eyða gjaldi. 

 

Þá er valið fyrir hvaða byggðir breytingin á að gilda. Unnt er að velja allar byggðir og er þá 
sjálfgefnu gjaldauppsetningunni breytt, þeirri sem gildir fyrir allar byggðir sem ekki eru 
sérstaklega tilgreindar. 
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Þá er valið það gjald sem vinna á með. Kerfið listar þau gjöld sem við unnt er að bæta við 
eða fella burt eftir því sem við á. 

 

Þá er staðfest hvort framkvæma á breytingu á gjaldauppsetningu.  

 

Loks skal staðfesta að breyta eigi matseiningum. Unnt er að sleppa því og breyta bara 
gjaldauppsetningu. Það skal ekki gera nema engar eignir séu með gjaldauppsetninguna, 
annars kemur misræmi í kerfið milli gjaldauppsetninga og álagðra gjalda, eða þessi breyting 
eigi að leggjast á nýjar eignir sem bera gjaldauppsetninguna. 
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Loks er valið að framkvæma og er þá valin breyting úrfærð í kerfinu. 

 

7.4 Álagning 
Undir Álagning eru vinnslur eða aðgerðir sem gerðar eru á öllum matseiningum í einhverjum 
völdum tilgangi. Vinnslurnar eru notaðar við upphafsálagningu og mánaðarálagningu, enda 
um svipaðar álagningar að ræða. Vinnslurnar eru unnar í gegnum ferilvalmyndir þar sem 
notandi er leiddur áfram. Niðurstöður úr vinnslum þarf oftast að skoða í gegnum fyrirspurnir 
eða skýrslur. Ef villur finnast í gögnum stoppar vinnslan. Reynt er að sýna villurnar til að 
auðvelda notanda að komast beint á réttan stað í kerfinu til að laga þær. 

Margar vinnslur má keyra aftur og aftur eftir þörfum. Þetta er nauðsynlegt að geta gert 
meðan leitað er að villum í gögnum.  

Vinnslur þarf að keyra í réttri röð. Fylgja þarf ferlinu í álagningarvinnunni sem farið var yfir 
hér framar í þessari handbók. Annars eru niðurstöður vinnslu ekki marktækar. 

7.4.1 Opna áramótaálagningu 

Þessi aðgerð stofnar nýja upphafsálagningu ársins. Farið er í „Upphafsálagning“ og svo valið 
„Opna áramótaálagningu“. Hún bara keyrð einu sinni á hverju ári, í upphafi 
upphafsálagningar ársins.  

 

Myndaðar eru forsenduskrár nýs árs með því að flytja þær frá fyrra ári. Þetta er gjöld, 
gjaldauppsetningar o.s.frv. Einnig eru gögn ársins sótt og uppfærð með þeim atriðum sem 
færast eiga á milli ára svo sem undantekningar frá gjöldum, skráðir gjaldendur o.s.frv. Loks 
eru greiðsluhlutföll gjaldenda á nýjum eignum stillt samkvæmt reglum sveitarfélags. Ferlið 
við stillingar greiðsluhlutfalla er eftirfarandi: 

Ef sömu eigendur eru nú og voru á síðasta ári þá eru greiðsluhlutföll afrituð frá frá því í fyrra. 

Annars: 
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Ef um íbúðarhúsnæði er að ræða þá er alltaf skipt 100% á lægsta eigandanúmer 
nema sveitarfélag hafi aðra reglu varðandi íbúðarhúsnæði, en í dag er það ekkert 
sveitarfélag 

Annars: 

Ef greiðsluhlutfall á eign er þegar 100% þá er það notað annars skipt samkvæmt 
eignahlutfalli ef það er skráð 100% 

Annars: 

Ef eignahlutfall er ekki 100% þá er skipt jafnt niður á alla. 

Sama aðferð er notuð í mánaðarálagningum þegar verið er að taka inn nýjar eignir. 

 

Fyrsta skrefið í þessari vinnslu er þó að athuga notkunarflokka sveitarfélags og tryggja að 
allir notkunarflokkar hafi gjaldauppsetningu tengda við sig. Ef svo er ekki, stoppar vinnslan 
og þarf að setja gjaldauppsetningu á þá notkunarflokka sem vantar. Sjá kafla 6.3.5 Notkun 
um hvernig þetta er gert. Þetta skref er nauðsynlegt til að tryggja að allar nýjar eignir fái á sig 
rétt gjöld. Eftir að búið er að laga alla notkun má keyra vinnsluna aftur. 

7.4.1.1 Sækja eigendabreytingar 

Vinnsla upphafsálagningar tekur oft nokkurn tíma. Gögn upphafsálagningar eru miðuð við 
stöðuna í fasteignaskrá eins og hún var 31.desember fyrra árs.Til þess tíma þegar 
upphafsálagningu er lokað geta orðið töluvert af eigendabreytingum eigna. Sveitarfélög geta 
lesið inn þessar eigendabreytingar í upphafsálagninguna með sérstakri vinnslu sem heitir 
„Sækja eigendabreytingar“.  

 

Vinnslan sækir eigendabreytingar til og með valinns afhendingardags eigna. Með þessu er 
betur tryggt að réttur gjaldandi fái upphafsálagningarseðil og gjaldendaskráin sé eins rétt og 
unnt er. Sveitarfélög eru hvött til að nota þetta áður en álagningu er lokað. 

 

7.4.1.2 Stillingar gjaldenda 

Kerfið býður upp á að setja, fyrir alla gjaldendur sveitarfélags, hvort þeir eigi að fá 
samandreginn seðil eðs sundurliðaðan. 
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Þetta sparar prentun og útsendingarkostnað ef sveitarfélag nýtir sér þetta. 

Einnig býður kerfið upp á að skrá fyrir gjaldanda hvort hann fái eingöngu rafrænan seðil. 
Þetta er unnt að  gera ef sveitarfélag getur boðið gjaldendum upp á að skoða sína seðla 
rafrænt, sjá kaflann um gjaldendur hér framar. 

Merkingar um eingreiðslu og úttaks álagningarseðils fyrir hvern gjaldanda eru fluttar frá fyrra 
ári. 

7.4.2 Opna mánaðarálagningu 

Með þessari aðgerð er stofnuð ný mánaðarálagning. Nýjar lóðir og mannvirki eru sóttar í 
fasteignaskrá. Einnig eru greiðsluhlutföll stillt á eignirnar, sjá kaflann hér að ofan. Eignirnar 
fara síðan í venjulegt álagningarferli, sjá nánar í handbók um mánaðarálagningu. 

Þessi vinnsla er því ekki notuð í upphafsálagningu. 

7.4.3 Uppfæra matseiningargjöld 

Þessi vinnsla setur rétt gjöld á allar nýjar eignir í sveitarfélaginu. Lesið er hvaða notkun eign 
ber, athugað hvaða gjaldauppsetningu og þar með gjöld eignin á að bera samkvæmt 
notkuninni og gjöldin sett á eignina. Ef engin notkun er skráð á eign fær hún engin gjöld. Ef 
engin eigendakóði lóðar er skráður fær eignin ekki lóðarleigu. 

7.4.4 Athuga nýtingarhlutföll 

Með þessari vinnslu er unnt að athuga skilyrði laga um að leggja beri fasteignaskatt á allar 
eignir. Þetta þarf að uppfylla fyrir allar matseiningar. Því er til gjald 00 sem er 
fasteignaskattur með 0% álagi hjá öllum sveitarfélögum svo unnt sé leggja 0-gjald á eignir 
sem þarf að halda gjaldfrjálsum. Því getur kerfið gert athugun á öllum eignum og gert lista 
yfir þær eignir þar sem annað hvort vantar skattinn eða nýtingarhlutfall hans er ekki 1. 
Sérstök fyrirspurn er til í kerfinu til að skoða þessar eignir sem finnst undir Frávikareining-
Nýting fasteignaskatts.  

Þessi vinnsla er notuð við bæði upphafs- og mánaðarálagningu. 

7.4.5 Reikna álagningu 

Með þessari vinnslu er unnt að reikna álagningu á valda eign eða á allar eignir í álagningu. 
Gjöldin eru reiknuð fyrir hvern matshluta fyrir sig eftir því hvaða gjöld hafa verið sett á 
eignirnar. Niðurstaðan er skrifuð í „Reiknuð gjöld“ fyrir hverjar matseiningu. Að þessari 
aðgerð lokinni eru unnt að skoða álagningu á eignir svo og heildarálagninguna. 

7.4.6 Stofna innheimtuskrá 

Með þessari vinnslu er stofnuð innheimtuskrá fyrir gjaldendur þeirra eigna sem eru í 
álagningunni. Gjöldum er fyrst safnað saman á fastanúmer og síðan skipt á gjaldendur þess. 
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Jafnframt er gert próf til að tryggja að öll fastanúmer hafi greiðendur. Að þessari aðgerð 
lokinni er unnt að skoða álagningu á gjaldendur og reikna afslætti. 

7.4.7 Loka álagningu 

Þessi vinnsla lokar upphafs- eða mánaðarálagningu. Einnig býr hún til gjalddagafærslur fyrir 
þau gjöld sem eru í álagningunni. Eftir þessa keyrslu má sækja álagninguna gegnum 
vefþjónustu yfir í innheimtukerfi.  

Til er sérstök handbók sem lýsir vefþjónustunni og er ætluð tæknifólki sem þarf að kunna skil 
á þessum samskiptum. Í handbókinni er einnig lýst hvernig sækja má álagningarseðla 
rafrænt. 

 

7.5 Vinnsla afslátta 
Vinnslu afslátta má skipta í tvo megin hluta: 

 Afsláttarvinnsla í upphafsálagninu. 

 Endurreikningur afsláttar eftir framlagningu skattskrár að hausti. 

Sveitarfélögum er í sjálfsvald sett hvort og hvaða afsláttarvinnslur þau vilja nýta sér eða 
hvort þau vilja einungis handmerkja inn afslátt. 

7.5.1 Afsláttarvinnsla í upphafsálagningu 

Veiting afsláttar til elli- og örorkulífeyrisþega byggir á því að veittur er afsláttur til gjaldanda 
vegna ákveðinnar eignar sem hann býr í og á lögheimili í. Einnig er athuguð hjúskaparstaða 
viðkomandi til að rétt tekjuviðmið séu notuð. Þetta krefst því eftirfarandi skráningar: 

Gjaldandi: 

 Elli- eða örorkulífeyrisþegi. 

 Heildartekjur. 

 Er viðkomandi samskattaður og þá með hverjum 

 Er hjónamerking kominn og rétt stillt  

 

Eign gjaldanda: 

 Afsláttarregla sem beita á. 

  

Ef ekki er skráð afsláttarregla á eign er ekki reiknaður afsláttur. Þetta eru því skilyrði fyrir því 
að afsláttur sé reiknaður.  

Fyrr í þessari handbók var farið yfir handskráningu afslátta svo hér verður farið yfir sjálfvirka 
vinnslu afslátta. Sjálfvirk vinnsla fer fram á eftirfarandi hátt: 

1. Farið er yfir afsláttarreglur sveitarfélags. Athugið að ein samsetning af reglum er fyrir 
hvert gjald sem veittur er afsláttur af. 

2. Leigjendaskrá er uppfærð með upplýsingum frá Búseta og öðrum 
húsnæðissamvinnufélögum. 

3. Kennitöluskrá gjaldenda er send til RSK ásamt tekjuviðmiðum afsláttar. Þetta er gert 
með sérstakri vinnslu, „Sækja forsendur afslátta“.  Til baka kemur skrá með merkingu 
sem sýnir hvort viðkomandi sé elli- eða örorkulífeyrisþegi og heildartekjur hans. Ef 
um hjón er að ræða eru heildartekjur hjóna sýndar. 

4. Næst eru fundnar eignir sem veita á afslátt af. Þetta er gert með sérstakri vinnslu, 
„Merkja afslætti frá RSK“. Gerðar eru athuganir á lögheimili, fjölda eigna sem 
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viðkomandi á, gerð eigna o.s.frv. til að finna þá eign sem veita á afslátt af. Sú eign er 
merkt með þeirri afsláttarreglu sem viðkomandi á rétt á. Ef viðkomandi á fleiri en eina 
eign á sama heimilisfangi, er afsláttur settur á stærstu eignina 

5. Teknar eru út skýrslur og gerð villuleit. Skýrslur eru t.d. Allir afsláttarþegar. Sérstakar 
fyrirspurnir um þetta eru skýrðar í kaflanum um fyrirspurnir. 

6. Merkingar eru handleiðréttar þar sem þarf. Það er gert undir Álagningarforsendur-
Gjaldendur og hefur verið útskýrt í kaflanum um gjaldendur. 

7. Loks er afsláttur reiknaður fyrir þær eignir sem merktar eru. Það er gert með sérstakri 
vinnslu, „Reikna afslætti“. 

Notendur eru hvattir til að fylgja þessu vinnuferli til að tryggja að engu sé sleppt. 

7.5.1.1 Sækja forsendur afslátta 

Þessi vinnsla sendir kennitölulista til RSK. Þessi listi þarf að vera gjaldendalisti eignanna. Ef 
í sveitarfélaginu eru Búseta- eða Búmannaíbúðir, eða aðrar íbúðir af sambærilegum toga, 
þarf að muna eftir að uppfæra leigjendaskrá fyrst. Sú skrá er send með gjaldendaskránni til 
RSK. 

 

RSK fer yfir listann og merkir alla elli- og örorkulífeyrisþega sem eru á skrá. Einnig sækir 
hann heildartekjur viðkomandi samkvæmt síðasta skattframtali og bætir í skrána svo og 
kennitölu þess sem viðkomandi er samskattaður með ef um það er að ræða. Við 
upphafsálagningu eru þetta tekjur ársins sem taldar voru fram árið áður. 

Vinnslan er keyrð í gegnum vefþjónustu RSK. Hún getur verið tímafrek fyrir stór sveitarfélög. 
Því er sendur tölvupóstur þegar henni er lokið svo ekki þurfi að bíða eftir henni fyrir framan 
skjáinn. 

7.5.1.2 Merkja afslátt frá RSK 

Gögnin frá RSK eru notuð til að athuga hvort einhverjar eignir séu til staðar sem rétt sé að 
veita afslátt af. Þær eru merktar samkvæmt eftirfarandi skilyrðum: 

 Viðkomandi er með lögheimili í eign. 

 Eign er íbúðarhúsnæði. 

Ef gjaldandi á fleiri en eina eign í sama húsi er einungis ein eign merkt, sú stærsta. Þó er 
reynt að taka með sérstæða bílskúra sem tilheyra eign. 

Dæmi eru um að illa gangi að finna rétt lögheimili gjaldanda. Þá tekst ekki að merkja 
viðkomandi eign. Þetta stafar af því að heiti eru ekki alltaf eins skrifuð. Dæmi um slíkt er 17. 
júní torg í Garðabæ sem til er bæði með bókstöfum og tölustöfum. Því er mikilvægt að fara 
yfir þessar merkingar og athuga hvort þær séu réttar. Sérstakur hópur fyrirspurna er fyrir 
afsláttarþega. 
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Þegar eign er fundin er hún merkt með þeirri afsláttarreglu sem viðkomandi gjaldandi á rétt á 
samkvæmt reglum sveitarfélags. 

Ef endurmerkt er með þessari vinnslu, tapast allar merkingar sem gerðar hafa verið 
handvirkt. Því skal nota þá aðgerð af varúð.  

7.5.1.3 Reikna afslætti 

Eftir yfirferð merkinga á afsláttarþega er afsláttur reiknaður. Reiknaður er afsláttur fyrir alla 
afsláttarþega og heildarniðurstaða útreiknings kemur fram. Sundurliðaða niðurstöðu má 
skoða með skýrslunni „Heildarafsláttur“. Vinnslan uppfærir einnig innheimtuskrá með 
nauðsynlegum upplýsingum.  

Þessa aðgerð má endurtaka svo oft sem þurfa þykir. 

7.5.2 Endurreikningur afslátta 

Þessi vinnsla er ekki hluti af upphafsálagningu. Hún er notuð að hausti til að endurskoða 
afslætti og myndar sérstaka álagningu til þess. 

Endurreikning afsláttar má gera þegar skattskrá fyrra árs liggur fyrir. Venjulega er opnað fyrir 
þessar vinnslur í byrjun september. Áður en endurreikningur fer fram þurfa sveitarfélög að 
fara yfir reglur um afsláttarveitingar sem gilda eiga fyrir tekjuárið sem endurreikningur er 
gerður út frá. Þetta eru aðrar tekjur en afsláttarreikningar í upphafi árs voru miðaðir við, svo 
á þessum tímapunkti er hugsanlega eðlilegt að beita nýjum viðmiðum.  

Líkt og við afsláttarvinnslu upphafsálagningar þarf að fá skrár frá húsnæðissamvinnufélögum 
og uppfæra gögn. 

Ferli endurreiknings er eftirfarandi: 

1. Fara yfir afsláttarreglur. 

2. Uppfæra búseturéttartöflu  með upplýsingum frá húsnæðissamvinnufélögum. 

3. Senda gjaldendalista til RSK og fá lista yfir þá sem uppfylla það að vera elli- og/eða 
örorkulífeyrisþegar og innan tekjuviðmiða. Þetta er gert með vinnslunni „Sækja 
forsendur afslátta“. 

4. Prufukeyra merkingar og reikna afslátt. Þetta er gert með sérstakri vinnslu, 
„Endurskoðun afsláttar“. 

5. Skoða niðurstöður í greiningarteningi. Sérstakar greiningar eru þar í þessu skyni og 
eru skýrðar í leiðbeiningum greiningartenings. Þar er bæði um tölfræði að ræða og 
skoðun á einstökum gjaldendum og eignum. 

6. Endurskoða afsláttarreglur og endurtaka prufukeyrslur ef niðurstöður eru ekki 
ásættanlegar. 

7. Finna þá sem þarf að laga handvirkt með greiningunum. 

8. Keyra endanlegar endurmerkingar. Þetta er gert í vinnslunni „Endurskoðun afslátta“ 
og þar er valin „Endanlegur endurreikningur“. Með þessu skrefi er stofnuð ný 
álagning endurreiknings sem er sérgerð af álagninu einungis notuð fyrir þetta. Gæta 
verður þess að engin álagning sé opin er þetta skref er keyrt. 

9. Laga handvirkt þá sem þarf að laga. Þetta er gert í gegnum breytingarvinnsluna 
„Leiðrétta gjaldendur“. 

10. Loka álagningu og taka út niðurstöður. 

11. Taka út breytingarseðla og xml skrá fyrir innheimtukerfi. Athugið að setja hugsanlega 
sérstakan skýringartexta á breytingarseðla fyrir þetta.  

 

Notendur eru hvattir til að fylgja þessu ferli til að tryggja að afsláttur skili sér rétt. 
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7.5.2.1 Endurskoðun afsláttar 

Þessi vinnsla gerir tvennt: 

 Prufumerkir og reiknar afslátt til greininga 

 Framkvæmir endanlega merkingu og stofnar afsláttarbreytingarálagningu og 
endurreiknar afslátt 

Vinnslan er valin og þar er valið hvora aðgerðina á að gera. 

 

Prufumerkingar og reikningur 

 
Ef valið er að keyra prufukeyrslu er valin aðgerðin prufukeyrsla.  Ekki þarf að velja neitt 
meira. Við framkvæmd þessarar aðgerðar eru gögnin frá RSK notuð til að finna og merkja 
eignir gjaldenda. Niðurstaðan er skrifuð í bráðabirgðaskrá til skoðunar. Þetta er gert til að 
tapa ekki merkingunum frá síðustu afsláttarvinnslu. Því er hægt að bera niðurstöðuna saman 
við síðustu afsláttarákvörðun. Prufukeyrslan kemur sér einnig vel ef sveitarfélög vilja prófa 
sig áfram með niðurstöður reikninganna og stilla af afsláttarreglurnar.  Niðurstöður þessarar 
vinnslu eru skoðaðar í greiningarteningi og eru greiningarnar sérstaklega merktar þar. 

Þessar merkingar og reikning má endurtaka eins oft og þurfa þykir en keyra skal aðgerðina 
minnsta kosti einu sinni til að fá gögn í teninginn. 

 

Endanlegar merkingar 

Þegar prufum og greiningum afslátta er lokið er komið að endanlegum endurreikningi. Hann 
er framkvæmdur með því að keyra þessa vinnslu og velja „Endanlegur endurreikningur“. Við 
framkvæmdina er fyrst stofnuð sérstök gerð álagningar sem ætluð er fyrir leiðréttann afslátt. 
Því má ekki nein önnur álagning vera opin þegar þetta er gert. Ef svo er, stoppar vinnslan.  

Eftir að álagningin hefur verið stofnuð eru eignir merktar á sama hátt og gert var við 
afsláttarvinnslu upphafsálagningar. Vinnslan reiknar næst afslátt á þá þega sem fengu 
merkingar á sínar eignir. 

Eftir að þessari vinnslu er lokið eru gerðar leiðréttingar á afsláttarþegum. Notast skal við 
greiningarnar sem gerðar voru í prufureikningnum til að finna villur, til að leiðrétta 
afsláttarþega. Leiðréttingarnar eru gerðar á sama hátt og þegar afsláttarþegum er breytt í 
breytingarálagninum. Notuð er vinnslan „Leiðrétta gjaldendur“ sem finna má undir valinu 
„Breytingar“. Valmyndin er ferilvalmynd og við hvert skref þarf að smella með músinni á 
örvatakkana hægra megin í valmyndinni til að fara áfram.  
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Fyrst er valið það fastanúmer sem skal breyta. Slá má inn heimilisfang og reynir kerfið að 
sýna þau fastanúmer sem til greina kemur til að velja úr. 

 

 

Valin er sú dagsetning sem breyting tekur gildi frá. Almennt skal skrá hér 1.janúar á því ári 
sem verið er að vinna á. Ef að þetta er eign sem hefur áður komið fyrir í breytingarálagningu, 
s.s. vegna eigendaskipta,  verður hins vegar að miða dagsetningu síðustu breytingar. Kerfið 
stoppar vinnsluna og lætur vita ef gera þarf þetta og gefur þá einnig upp þá dagsetningu 
sem síðasta breyting var gerð á.  
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Nú birtist valmyndin þar sem afsláttarbreytingin er skráð. Í henni eru sýndir þeir eigendur og 
gjaldendur sem skráðir eru á fastanúmerið. Þetta eru sömu upplýsingar og sjást er 
gjaldendur matseiningar eru skoðaðir. 

Ef skráður er afsláttur á gjaldanda kemur hann fram hér. Unnt er að breyta þessari 
afsláttarskráningu og skrá inn aðra afsláttarreglu sveitarfélagsins og breytist afsláttur 
viðkomandi gjaldanda frá og með þeirri dagsetningu sem valin er fyrir breytinguna. Einnig er 
unnt að setja hér inn afslátt á gjaldanda, eða taka hann burt.  

Athugið að ekki má breyta neinu í endurreikningi afslátta nema afsláttarmerkingum ! 

Nánari upplýsingar um gjaldendabreytingar má finna í kafla 8.4. 

  



 

Útgáfa 2.2 61  

 Upphafsálagning ársins 

7.6 Breytingar  
Breytingar gjalda og breytingar á gjaldendum eru gerðar í sérstökum álagningum. Um þetta 
er fjallað í kafla 7. 

Því er ekki farið nánar í breytingar hér. 
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7.7 Fyrirspurnir 
Fyrirspurnir eru greiningartól til að skoða stöðu eigna og gjaldenda við álagningu. 
Niðurstöður eru birtar sem töflur á vefnum, en unnt er að færa þær yfir í Excel til frekari 
greiningar. Þetta er gert í gegnum Excel hnapp sem er á skjánum til hægri undir 
niðurstöðum. Almennt eru einungis birtar 50 fyrstu niðurstöður í fyrirspurn. Þetta er gert til að 
hraða vinnslu. Í vali neðst til hægri á skjánum má breyta þessum fjölda. 

 

Margar fyrirspurnir innihalda hnapp, „Nánar“. Hann má nota til að kafa dýpra í niðurstöðu 
fyrirspurnar. 

Niðurstöður fyrirspurna má endurflokka með því að draga til dálka.  Einnig má flokka 
niðurstöður eftir dálkum og er viðkomandi dálkur dreginn á svæði: „Dragðu dálkinn hingað“. 

Fyrirspurnir eru flokkaðar í eftirfarandi flokka: 

Frávikagreining: 

 Breytt notkun 

 Eignir án gjalda 

 Eignir án notkunar 

 Frávik frá gjaldauppsetningu 

 Frávik frá gjaldi 

 Nýting fasteignaskatts 

 Vantar lóðarleigu 

 

Gjaldagreining: 

 Breytt flatarmál 

 Eignir í skattflokki 

 Eignir og notkun 

 Fasteignaskattur á gjaldaupps. 

 Gjöld á gjaldauppsetningu 

 Skattflokkar matseininga   

 Skattflokkar og gjöld 

 Sorpílátaskrá 

 Uppsetning gjalda á eignir 
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Gjaldendagreining: 

 Búseturéttur 

 Fyrra árs greiðendur 

 Eignir á eiganda 

 Gjaldandi ekki eigandi 

 Gjaldendabreytingar 

 Gjaldendur án gjalddaga 

 Greiðsla á kennitölu 

 Greiðsla á kennitölu og eign 

 Hlutföll ekki 100% 

 Ósóttar gjaldendabreytingar 

 

Álagningagreining: 

 Aðrar álagningar 

 Álagningarstofn LF 

 Álagningarstofn  

 Nýtt í mánaðarálagningu 

 Sorptunnur á heimilisfang 

 

Afsláttarþegar: 

 Afsláttur of hár 

 Allir afsláttarþegar 

 Eigendur margar eigna 

 Ekki lögheimili 

 Gjöld á aldursflokka 

 Látnir gjaldendur 

 
Villur í gögnum: 

 Fastanúmer ekki til 

 Greiðsluhlutfall ekki 100% 

 Heimilisfang ekki í lagi 

 Vantar heiti 

 Vantar kennitölur í nafnaskrá 

 Vantar matseiningu 

Annað: 

 Breytt byggingarstig 

 Brottfelldar eignir 

 Brottfelldar eignir úr Fasteignaskrá 

 Eignir og minnispunktar 

 Niðurrif eigna - listi 

 Nýjar eignir (á árinu) 

 Nýjar eignir í álagningu 
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 Samsett fastanúmer 

 Úrskurðir 

7.7.1 Frávikagreining 

Með þessum fyrirspurnum er unnt að greina frávik í gjöldum matseininga.  Þetta eru því 
villuleitartól sem notuð eru við upphafs- og mánaðarálagningar. Fyrirspurnirnar eru því 
einungis hægt að nota á auðkennum. Þær eru: 

 Breytt notkun 

 Eignir án gjalda 

 Eignir án notkunar 

 Frávik frá gjaldauppsetningu 

 Frávik frá gjaldi 

 Nýting fasteignaskatts 

 Vantar lóðarleigu 

7.7.1.1 Breytt notkun 

Með þessari fyrirspurn er unnt að finna eignir sem hafa skráða á sig notkun í álagningarkerfi 
sem er frábrugðin þeirri notkun sem skráð er í landskrá. Einungis er valið það ár sem á að 
skoða. 

 

 

Fyrirspurnin sýnir bæði notkun í fasteignaskrá og notkun í álagningarkerfi ásamt skattflokk. 
Niðurstaða þessarar fyrirspurnar er gjarnan flutt yfir í Excel til frekari greiningar.  

 

7.7.1.2 Eignir án gjalda 

Með þessari fyrirspurn er unnt að finna eignir sem ekki bera ákveðið gjald en ættu að gera 
það samkvæmt gjaldauppsetningu. Unnt er að skilyrða leitina á ýmsan hátt. 
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Einnig er unnt að blanda saman leitarskilyrðum til að finna réttan eignahóp. Nota má frá og til 
dálkana til þess að láta leit ná yfir ákveðin fjölda skilyrða. Niðurstaða leitar er birt í töflu. 

 

Þar er gefin upp notkun eignar, skattflokkur o.fl. Einnig er unnt að skoða eign nánar með því 
að velja „Nánar“  hnappinn.  

7.7.1.3 Eignir án notkunar 

Með þessari fyrirspurn er leitað að þeim eignum sem ekki eru með skráða notkun. 
Fyrirspurnin leitar innan þeirrar álagningar sem er virk. Notkunarskráningin er tenging eignar 
við álagningarkerfið og stýrir því hvaða gjöld eru lögð á eignina. Þær eignir sem koma nýjar 
til álagningar án skráðrar notkunar fá ekki á sig gjöld.  

 

 

Þessi fyrirspurn er notuð í upphafsálagningu og mánaðarálagningu. Ef allt er í lagi á hér 
ekkert að koma. 
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7.7.1.4 Frávik frá gjaldauppsetningu 

Með fyrirspurninni er unnt að skoða fyrir valið ár, hvaða eignir eru með öðruvísi samsetningu 
gjalda en gjaldauppsetningin sem eignin tilheyrir, segir til um. 

 

Listinn nær yfir allar eignir með frávik. Í honum er sýnt númer gjalda sem eignin ber auk 
númera þeirra gjalda sem eignin ætti að bera. Hægt er að skoða eignir nánar beint úr 
listanum. 

Athugið að þetta er þung fyrirspurn í vinnslu, því með henni eru öll frávik í sveitarfélaginu 
skoðuð. Hún gefur ágætt heildaryfirlit yfir frávik en innan stærri sveitarfélaga er sennilega 
ekki hagnýtt að leiðrétta eftir henni. 

7.7.1.5 Frávik frá gjaldi 

Fyrirspurnin kallar fram, fyrir valin gjaldflokk og ár, eignir sem bera gjöld sem eru ekki í 
samræmi við það sem skráð er í gjaldauppsetningu eignar. Í flestum tilfellum er ástæðan sú 
að gjaldið vantar, en það er þó ekki algilt. 

 

Til hægðarauka er sýnt í niðurstöðutöflunni hver er greiðandi af eigninni og hvaða gjald um 
er að ræða. 

Þessi fyrirspurn er mikið notuð til leiðréttingar á gjöldum, sérstaklega við upphafsálagningu. 
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7.7.1.6 Nýting fasteignaskatts 

Með fyrirspurninni er unnt að athuga það skilyrði laga að fasteignaskattur skuli vera lagður á 
allar eignir. Í álagningarkerfinu er þetta útfært þannig að nýtingarhlutfall skattsins skal vera 1. 
Leitað er að þeim eignum sem hafa annað nýtingarhlutfall en þetta og eignum án 
nýtingarhlutfalls. 

 

 Fyrirspurnin er því aðeins notuð fyrir upphafs- og mánaðarálagningar. 

 

Niðurstaða fyrirspurnar er listi yfir þau auðkenni sem hafa nýtingarhlutfall minna en uppgefið 
viðmið. 

7.7.1.7 Vantar lóðarleigu 

Með þessari fyrirspurn er leitað að eignum sem engin lóðarleiga er skráð á. 

 

Leitarskilyrðin eru eftir eigendakóða lóðar og byggingarstigi eignar. Þessi fyrirspurn er notuð 
í upphafs- og mánaðarálagningum til villuleitar.  

Listi fæst yfir fundnar eignir ásamt byggingarstigi og eigendakóða. 

7.7.2 Gjaldendagreining 

Með þessum fyrirspurnum er unnt að skoða eignir og gjöld út frá gjaldendum eigna. Þær eru: 

 Búseturéttur 

 Eignir á eiganda 

 Fyrra árs greiðendur 

 Gjaldandi ekki eigandi 

 Gjaldendabreytingar 

 Gjaldendur án gjalddaga 

 Greiðsla á kennitölu 
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 Greiðsla á kennitölu og eign 

 Hlutföll ekki 100% 

 Ósóttar gjaldendabreytingar 

7.7.2.1 Búseturéttur 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir leigjendur húsnæðissamvinnufélaga sem skráðir eru í kerfinu 
vegna afsláttarvinnslu. Unnt er að skoða allan listann fyrir valið ár, eða ákveðið 
húsnæðissamvinnufélag með því að velja kennitölu þess. 

 

7.7.2.2 Eignir á eiganda 

Með þessari fyrirspurn fæst listi, fyrir valda kennitölu, yfir hvaða eignir eru skráðar á hana í 
álagningarkerfinu. 

 

Niðurstaða er listi yfir eignirnar ásamt eignar- og skatthlutfalli viðkomandi. Einnig er listuð 
álagningin á eignirnar ásamt örðum upplýsingum. Athugið að ekki er verið að lista hér 
greiðslu á kennitöluna, heldur álagningu á eignirnar. 

7.7.2.3 Fyrra árs greiðendur 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir gjaldendur sem skráðir voru á fyrra ár en eru ekki skráðir sem 
gjaldendur á yfirstandandi ári. Með fyrirspurninni gefst færi á að skoða hvaða gjaldendur 
hafa ekki færst á milli ára. 
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Niðurstaðan er listi með eignarnúmerum og heiti, ásamt nafni og kennitölu gjaldendanna 
sem duttu út. 

7.7.2.4 Gjaldandi ekki eigandi 

Með fyrirspurninni er hægt að finna þær eignir þar sem gjaldandi er ekki eigandi eignar, fyrir 
valið álagningarár. 

 

Niðurstaða birtir lista bæði yfir eignirnar og hver gjaldandi og eigandi er. 

7.7.2.5 Gjaldendabreytingar 

Fyrirspurnin er ætluð fyrir breytingarálagningar. 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir gjaldendabreytingar sem gerðar hafa verið í viðkomandi 
breytingarálagningu. 
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Niðurstaðan er listi yfir eignir sem hafa breytt um eigendur eða gjaldendur. Bæði núverandi 
og fyrri eigendur eru á listanum. 

7.7.2.6 Gjaldendur án gjalddaga 

Með fyrirspurninni er hægt að finna, fyrir valda álagningu, hvaða eigendabreytingar eru 
gerðar eftir að gjalddagar eru búnir og skila sér því ekki yfir í innheimtukerfi. Þessa fyrirspurn 
má nota til að uppfæra eigendaskrá innheimtukerfis vegna útsendingar greiðsluáskorana. 

Einungis er slegið inn númer álagningar sem á að skoða. 

 

 

Í listanum er bæði skráð hvaða eigandi er að fara út og hver hefur keypt eign ásamt kaup- og 
afhendingardegi. 

7.7.2.7 Greiðsla á kennitölu 

Með fyrirspurninni er unnt að greina greiðslur. Með henni fæst listi fyrir valda álagningu og 
viðmiðunarupphæð, yfir þá gjaldendur sem borga lægri heildargjöld en sem nemur 
viðmiðunarupphæðinni. 
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Niðurstaðan er listi sem sýnir gjaldendur og gjöld þeirra ásamt afslætti ef um hann er að 
ræða.  

Þessi fyrirspurn er hugsuð til notkunar fyrir sveitarfélög til að velja sér eingreiðsluviðmið ef 
sveitarfélag hefur hugsað sér að hafa fleiri en eina gjalddagareglu. 

7.7.2.8 Greiðsla á kennitölu og eign 

Með fyrirspurninni er unnt að athuga greiðslur greiðenda. Búinn er til listi fyrir valda 
álagningu og viðmiðunarupphæð, þá gjaldendur sem borga lægri heildargjöld en sem nemur 
viðmiðunarupphæðinni, ásamt þeim eignum sem borgað er af. 

 

Þessi fyrirspurn er ítarlegri útgáfa af fyrirspurninni hér að ofan og er ætluð til nánari 
greininga. 

7.7.2.9 Hlutföll ekki 100% 

Fyrirspurnin listar fyrir valið ár, þær eignir þar sem skatthlutfall eða eignarhlutfall er ekki 
100%.  
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Eftir að upphafsálagningu lýkur, þar sem greiðsluhlutfall er lagað, er þessi fyrirspurn nýtileg 
til að skoða þær eignir þar sem eigendaskráning er ekki í lagi. 

7.7.2.10 Ósóttar gjaldendabreytingar 

Fyrirspurnin listar, fyrir valið ár, þær gjaldendabreytingar eru sóttar frá fasteignaskrá i 
álagningarkerfið. Ýmsar ástæður geta verið fyrir þessu. Sú algengasta er að fastanúmer 
hefur breyst, þ.e. auðkennum hefur fjölgað eða fækkað undir fastanúmeri.  

 

Fyrri hluta árs ætti hér ekkert að birtast, en þegar líður á árið og fleiri og fleiri eignabreytingar 
eru skráðar í fasteignaskrá aukast líkur á að eigendabreytingar stoppi vegna eignabreytinga. 

Þessi fyrirspurn er því notuð til villuleitar á eigendabreytingum. 

 

7.7.3 Gjaldagreining 

Með þessum fyrirspurnum er hægt að greina og flokka gjöld eftir ýmsum skilyrðum. Þær eru 
notaðar til að skoða niðurstöður álagningar og hvernig álagningin lítur út. Fyrirspurnirnar eru: 

 Breytt flatarmál 

 Skattflokkar matseininga  

 Eignir í skattflokki 

 Eignir og notkun 

 Fasteignaskattur á gjaldauppsetningu 

 Gjöld á gjaldauppsetningu 

 Skattflokkar og gjöld 

 Sorpílátaskrá 

 Uppsetning gjalda á eignir 

7.7.3.1 Breytt flatarmál 

Fyrirspurnin listar þær eignir þar sem flatarmál eignar hefur breyst milli ára. Þessar 
breytingar skila sér almennt ekki inn í álagningarkerfið. Uppruni þessara breytinga er oftast í 
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endurskoðun eignaskiptayfirlýsinga, en stundum er eignum einfaldlega breytt án þess að 
það skili sér í nýju auðkenni. Fyrirspurnin hjálpar til við að greina þetta. Einungis er valið 
álagningarár. 

 

 

7.7.3.2 Skattflokkar matseininga 

Með fyrirspurninni er fjöldi eigna í samsetningunni gjöld-skattflokkur talinn. 

 

Mögulegt er að takmarka að vild hvaða gjöld og skattflokkar eru skoðaðir. 

Unnt er að skoða nánar hvaða eignir eru að baki fjöldanum með því að smella á „Nánar“ . 
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7.7.3.3 Eignir í skattflokki 

Með fyrirspurninni er hægt að fá upp lista yfir allar eignir í ákveðnum skattflokki fyrir valda 
álagningu. 

 

Eignirnar eru sýndar ásamt þeim gjöldum sem þær bera. Því kemur hver eign oft fyrir, þ.e. 
ein lína á gjald. 

7.7.3.4 Eignir og notkun 

Með fyrirspurninni er hægt að greina hvernig eignir skiptast eftir notkun á álagningarárinu. 
Unnt er að takmarka skoðunina við ákveðnar gjaldauppsetningar eða notkunarflokka. 

 

Með fyrirspurninni fæst fjöldi eigna í notkunarflokki. Unnt er að skoða nánar hvaða eignir 
liggja að baki hverri tölu.  

7.7.3.5 Fasteignaskattur á gjaldauppsetningu 

Með fyrirspurninni fæst fjöldi eigna og fasteignaskattur fyrir valið álagningarár samandregið 
fyrir allar gjaldauppsetningar.  
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Unnt er að skoða nánar hvaða eignir þetta eru með því að velja „Nánar“. 

7.7.3.6 Gjöld á gjaldauppsetningu 

Með fyrirspurninni er hægt að fá lista yfir valda álagningu, gjaldauppsetningu og valin gjöld, 
fjölda eigna sem bera gjöldin og fyrir hvaða álagningarstofn og gjöldin eru.  

 

Niðurstaðan er listi með samantekt. Unnt er að skoða nánar um hvaða eignir er að ræða. 

7.7.3.7 Skattflokkar og gjöld 

Með þessari fyrirspurn er hægt að fá yfirlit um fjölda eigna og samtölur stofns og álagningar 
úr álagningarskrá valinnar álagningar flokkað niður á skattflokk og gjald. Þennan lista er ekki 
hægt að skoða fyrr en búið er að reikna álagningu. Unnt er að takmarka hvaða gjöld og 
skattflokkar eru skoðaðir. 
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Unnt er að skoða nánar hvaða eignir þarna liggja að baki. Fyrirspurnin er í raun dýpri útgáfa 
fyrirspurnarinnar „Skattflokkar matseininga“. 

7.7.3.8 Sorpílátaskrá 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir sorpgjald og fjölda tunna á hverju heimilisfangi sem hefur 
sorptunnur. Hún er einungis fyrir þau sveitarfélög sem halda sorptunnuskrá og rukka gjöld 
eftir henni. Í dag er það einungis Reykjavík. Önnur sveitarfélög geta samt haft gagn af því að 
skoða niðurstöðu þessarar fyrirspurnar til að sjá hvernig tunnugjald er skráð. 

 

Gjaldið segir til um hvaða tunnugerð verið er að rukka fyrir. Ef valið er nánar fyrir eitthvað 
heimilisfang eru öll fastanúmer listuð ásamt því af hve mörgum tunnum hvert númer greiðir. 

 

 

7.7.3.9 Uppsetning gjalda á eignir 

Þessi fyrirspurn er notuð til að skoða gjaldauppsetningar sveitarfélags og hvaða gjöld eru í 
hverri gjaldauppsetningu. Eins og við aðrar fyrirspurnir er hægt að flokka saman 
gjaldauppsetningarnar með því að með því að draga t.d. dálkheitið Gjaldauppsetning yfir 
textann "DRAGÐU DÁLKINN HINGAÐ". Þá birtist fyrirspurnin flokkuð eftir gjaldflokk 
gjaldauppsetningu. 
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7.7.4 Álagningargreining 

Í þessum fyrirspurnum er byggt á álagningunni sjálfri. Fyrirspurnirnar eru: 

 Aðrar álagningar 

 Álagningarstofn LF (fasteignaskrár) 

 Álagningarstofn  

 Nýtt í mánaðarálagningu 

 Sorptunnur á heimilisfang 

7.7.4.1 Aðrar álagningar 

Fyrirspurnin er notuð í mánaðarálagningum. 

Með þessari fyrirspurn er hægt að finna hvaða eignir hafa komið fyrir í fyrri upphafs- eða 
mánaðarálagningum og hvað var lagt á eignirnar þá. Fyrirspurnin er notuð til að tryggja að 
þjónustugjöld sem hafa verið lögð á eignir áður verði ekki lögð á aftur. 

 

Niðurstaðan er listi yfir eignir sem hafa verið með í fyrri álagningum ásamt mats- og 
gjaldaupplýsingum um eignirnar. 
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7.7.4.2 Álagningarstofn LF 

Með fyrirspurninni er flett upp í fasteignaskrá og sótt þaðan bæði húsmat og lóðarhlutamat 
eins og það stendur í dag og einnig hvernig það stóð um síðustu áramót. Stofnar eru brotnir 
niður á skattflokka. 

 

7.7.4.3 Álagningarstofn 

Með fyrirspurninni er álagningarstofn fasteignaskatts fundinn fyrir mismunandi byggðir og 
skattflokka sveitarfélags fyrir valið álagningarár í álagningarkerfinu. 

 

Niðurstaðan er listi sem byggður er á fasteignaskattinum og byggðanúmerum. Bæði húsmat 
og lóðarhlutamat er sýnt. 

Þessi fyrirspurn var búin til vegna upplýsinga til ofanflóðasjóðs vegna snjóflóðavarna. 

7.7.4.4 Nýtt í mánaðarálagningu 

Með fyrirspurninni er hægt að finna þær eignir sem verða sóttar í næstu mánaðarálagninu. 
Þetta eru eignir í fasteignaskrá sem uppfylla eftirfarandi skilyrði: 

1. Ný lóð sem hefur komið til skráningar og mats. 

2. Mannvirki sem hefur verið metið í fyrsta skipti. Gerist yfirleitt þegar mannvirki kemst á 
byggingarstig 4 en getur einnig gerst síðar. 

Þegar fyrirspurnin er gerð, er einungis valið álagningarár. 
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Athugið að velja að sjá allar færslur neðst til hægri til að fá allan listann. 

Fyrirspurnin er gagnleg til að meta hvenær er rétt að fara í mánaðarálagningu. 

7.7.4.5 Sorptunnur á heimilisfang 

Fyrirspurnin er notuð til að skoða fjölda sorptunna á valið heimilisfang, brotið niður á 
fastanúmer. Valið er ár sem á að skoða svo og heimilisfang. 

 

 

Fyrirspurnin listar öll fastanúmer og þær tunnur og greiðslur sem falla á gjaldandann, en 
hann er einnig listaður. Einnig eru listaðar allar breytingar sem gerðar hafa verið á 
tunnufjölda á heimilisfanginu. Slíkum breytingum fylgir breytingar á tunnufjölda og greiðslum. 
Loks er í aftasta dálki listað árshlutfall, en það er það hlutfall ársins sem gjald er reiknað fyrir. 
Í upphafi árs er það 1, þ.e. í upphafsálagningu, en ef gerð er breyting á tunnufjölda, þá er 
þetta hlutfall minna. 

Niðurstöðu þessarar fyrirspurnar getur verið gott að taka yfir í Excel til frekari greiningar. 

7.7.5 Afsláttarþegar 

Nokkrar fyrirspurnir eru sérstaklega nýttar til þess að skoða og greina afslátt til elli– og 
örorkulífeyrisþega. Fyrirspurnirnar eru ætlaðar fyrir upphafsálagningu. Fyrirspurnirnar eru: 

 Afsláttur of hár 
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 Allir afsláttarþegar 

 Eigendur margra eigna 

 Ekki lögheimili 

 Gjöld á aldursflokka 

 Látnir gjaldendur 

7.7.5.1 Afsláttur of hár 

Fyrirspurnin finnur þá afsláttarþega sem hafa fengið reiknaðan afslátt sem er hærri en gjöldin 
sem afslátturinn er reiknaður af. 

 

Fyrirspurnin er ætluð til villuleitar eftir afsláttarreikning í upphafsálagningu. Ef allt er í lagi 
kemur ekkert hér. 

7.7.5.2 Allir afsláttarþegar 

Með fyrirspurninni fæst listi fyrir valið ár, yfir alla afsláttarþega í sveitarfélaginu. 

 

Niðurstaðan er listi yfir afsláttarþega ásamt þeirri eign sem einnig er veittur afsláttur af. Auk 
þess er gefið upp hvaða afsláttarregla er notuð fyrir viðkomandi.  

7.7.5.3 Eigendur margra eigna 

Með fyrirspurninni fæst listi, fyrir valið ár, yfir þá afsláttarþega sem eiga fleiri en eitt 
fastanúmer.  
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Unnt er að skoða nánar um hvaða eignir er að ræða. Almennt skal einungis veita 
afsláttarþegum afslátt af einni eign. Þessa fyrirspurn má því nota til að athuga hvort veittur 
sé afsláttur af of mörgum eignum. 

7.7.5.4 Ekki lögheimili 

Með þessari fyrirspurn fæst listi, fyrir valið ár, yfir þá afsláttarþega sem ekki eru með skráð 
lögheimili í þeirri eign sem veittur er afsláttur af. Fyrirspurnin er ætluð til villuleitar. 

 

Niðurstaðan er listi sem sýnir afsláttarþega og viðeigandi heimilisfang eða heimilisföng. 

Athugið hér að niðurstaðan afhjúpar ekki eingöngu villu í veitingu afsláttar. Iðulega kemur 
hér fram mismunandi skráning heimilisfangs hjá álagningarkerfi og í þjóðskrá sem þarf að 
taka til athugunar. 

7.7.5.5 Gjöld á aldursflokka 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir samtölu gjalda fyrir alla sem fæddir eru á uppgefnu ári og 
fyrr. 
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Þetta má nota til að greina gjöld vegna áætlunar á afsláttum. 

7.7.5.6 Látnir gjaldendur 

Með fyrirspurninni er unnt að fá lista yfir þá gjaldendur sem voru afsláttarþegar en hafa látist 
frá fyrra álagningartímabili. 

Fyrirspurnin er ætluð til villuleitar. 

7.7.6 Villur í gögnum 

Þessi flokkur fyrirspurna er ætlaður til að finna villur í gögnum frá Fasteignaskrá sem geta 
stoppað álagningarvinnuna. Flestar þessara fyrirspurna eru ætlaðar til notkunar við 
upphafsálagningu en geta einnig gagnast við mánaðarálagningar. Fyrirspurnirnar eru: 

 Fastanúmer ekki til 

 Greiðsluhlutfall ekki 100% 

 Heimilisfang ekki í lagi 

 Vantar heiti 

 Vantar kennitölur í nafnaskrá 

 Vantar matseiningu 

7.7.6.1 Fastanúmer ekki til 

Með fyrirspurninni er hægt að finna þau skráðu fastanúmer í álagningarskrá sem ekki eru til í 
gögnum um eignirnar. Því er ekkert hægt að leggja á þessi númer. 

7.7.6.2 Greiðsluhlutfall ekki 100% 

Með þessari fyrirspurn er hægt að fá lista, fyrir valið álagningarár, yfir þær eignir þar sem 
greiðslum gjalda hefur ekki verið skipt rétt. Ef allt er rétt kemur enginn listi. 
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7.7.6.3 Heimilisfang ekki í lagi 

Með þessari fyrirspurn er hægt að finna fyrir valið álagningarár, þá gjaldendur sem hafa 
heimilisfang sem ekki er í lagi og því ekki hægt að senda greiðsluseðil á viðkomandi.

 

7.7.6.4 Vantar heiti 

Með þessari fyrirspurn fæst listi fyrir valið álagningarár, yfir þær eignir sem ekki hafa tengt 
nafn við sig úr nafnaskrá. Hætt er við að þessar eignir geti týnst við álagningu. Ef allt er í lagi 
þá kemur enginn listi. 

7.7.6.5 Vantar kennitölur í nafnaskrá 

Með þessari fyrirspurn er hægt að finna þær kennitölur sem skráðar hafa verið sem 
kennitölur gjaldenda á fastanúmer. 

 

 

Fyrirspurnin sýnir þær kennitölur sem finnast ekki í þjóðskrá sem veldur því að ekki er unnt 
að finna heimilisfang gjaldenda. Yfirleitt á ekkert að koma fram þegar kallað er eftir þessum 
lista. 

7.7.6.6 Vantar matseiningu 

Fyrirspurnin finnur matseiningarnúmer sem vantar í matseiningarskrá sem á að vera þar skv. 
álagningarlista. Fyrirspurnin er notuð við villuleit. 
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7.7.7 Annað 

Hér eru flokkaðar ýmsar fyrirspurnir sem ekki eiga heima í öðrum flokkum. Þær eru: 

 Breytt byggingarstig 

 Brottfelldar eignir 

 Brottfelldar eignir úr Fasteignaskrá 

 Eignir og minnispunktar 

 Niðurrif eigna - listi 

 Nýjar eignir (á árinu) 

 Nýjar eignir í álagningu 

 Samsett fastanúmer 

 Úrskurðir 

7.7.7.1 Breytt byggingarstig 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir eignir þar sem byggingarstigi hefur verið breytt frá fyrra árs 
álagningu. Gefin eru upp bæði núverandi og fyrra byggingarstig. Fyrirspurnin er til dæmis 
nothæf til að finna eignir þar sem bæta á við sorpgjaldi. 

 

Unnt er að skoða eignina betur með því að velja „Nánar“. 

7.7.7.2 Brottfelldar eignir 

Með þessari fyrirspurn fæst listi yfir þær eignir sem felldar hafa verið niður frá fyrra ári.  
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Eignirnar eru sýndar með helstu upplýsingum. 

7.7.7.3 Brottfelldar eignir úr fasteignaskrá 

Fyrirspurnin listar eignir sem hafa verið brottfelldar úr fasteignaskrá á árinu en eru enn í 
álagningarkerfinu. Listinn er hugsaður til villuleitar vegna hugsanlegrar niðurfellingar gjalda. 

 

 

7.7.7.4 Eignir og minnispunktar 

Með fyrirspurninni fæst listi yfir alla minnispunkta sem skráðir hafa verið á eignir við 
breytingar. Einungis er valið álagningarár. 
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Listaðar eru eignirnar ásamt notkun og minnispunktum. 

7.7.7.5 Niðurrif eigna – listi 

Fyrirspurnin listar þær eignir sem rifnar voru á fyrra ári í kerfinu, og hvaða húsmat er á þeim 
núna. Ef húsmat er stærra en 0 er ástæða til að skoða hvort ekki hafi verið sett þjónustugjöld 
aftur á eignina. Við niðurrifið voru þau fjarlægð. 

 

Fyrirspurnin er notuð til villuleitar 

7.7.7.6 Nýjar eignir  

Með fyrirspurninni fæst listi yfir nýjar eignir sem teknar hafa verið inn á árinu og voru ekki á 
síðasta ári. 
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7.7.7.7 Nýjar eignir í álagningu 

Með þessari fyrirspurn er unnt að fá lista yfir nýjar eignir í opinni álagningu. Þetta er 
hagkvæmt að nota bæði við upphafsálagningu og við mánaðarálagningu til að skoða 
skráningu nýrra eigna. Sérstaklega skal skoða skattflokk og notkun eignarinnar. 

 

 

7.7.7.8 Samsett fastanúmer 

Fyrirspurnin finnur fyrir valið álagningarár, þær eignir sem samsettar eru úr fleiri en einum 
matshluta eða auðkenni. 
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Fyrirspurnina má nota við greiningu samsettra gjalda þar sem, til dæmis, hætta er á að 
fastagjald sé sett of marga matshluta. 

7.7.7.9 Úrskurðir 

Fyrirspurnin listar fyrir álagningarárið þá úrskurði sem ósóttir eru í álagningarkerfið. Þetta er 
ætlað til villuleitar í breytingarálagningum. 
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7.8  Skýrslur 
Skýrslur í kerfinu eru á pdf formi. Því þurfa notendur að hafa pdf lesara á tölvum sínum, en 
hann fæst án endurgjalds á netinu. Mælt er með nýrri útgáfum af Acrobat Reader en þar er 
unnt að senda skýrslu beint í tölvupósti. Líklega er forritið þegar í tölvum notenda. Sumar 
skýrslur eru unnar út frá heildargögnum sveitarfélags og geta því tekið tíma í vinnslu. Ef 
skýrsla er lengi í vinnslu, er sendur tölvupóstur á notanda þegar hún er tilbúinn. Þegar beðið 
er eftir skýrslu má loka kerfinu og er þá sömuleiðis sendur póstur á notanda þegar hún er 
klár. Skýrslubeiðnin stöðvast ekki þó hætt sé í kerfinu.  

Skýrslum er skipt í eftirfarandi flokka: 

Álagningarseðlar 

 Álagningarseðill 

 Álagningarseðill 2007 

 Breytingarseðill 

 Gjaldendabreytingar 

Breytingarsaga 

 Álagningarsaga 

 Gjaldendasaga 

 Eldri gjaldendasaga 

 Sorpílát 

 Staða álagningar 

Heildarlistar 

 Álagningarlisti 

 Gjaldabreytingar – listi 

 Gjaldendabreytingar - listi 

 Heildarafsláttur 

 Samtals álagning 

 Samtals innheimta 

 Sundurliðuð innheimta 

Greiningar 

 Eignir og gjaldendur 

 Eignir og gjöld 

 Nýir gjaldendur í LF (fasteignaskrá) 

 Fasteignir sveitarfélags 

 Óbyggðar lóðir 

7.8.1 Álagningarseðlar 

Flest sveitarfélög senda út tvenns konar álagningarseðla. Annars vegar 
upphafsálagningarseðil sem lýsir álagningu ársins og hins vegar breytingarseðla sem lýsa 
breytingum á upphafsálagningunni. Flest sveitarfélög prenta þessa seðla út og senda 
gjaldendum. Kerfið býður hins vegar upp á þann möguleika einnig að sækja seðlana rafrænt 
í gegnum vefþjónustu og geta öll sveitarfélög nýtt sér þetta. Þessu er lýst í sérstakri handbók 
um vefþjónustur kerfisins. Hún er ætluð tæknifólki. Handbókina má fá hjá þjónustuborði 
Fasteignaskrár. 

Eftirfarandi álagningarseðlar eru í kerfinu: 
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 Álagningarseðill 

 Álagningarseðill 2007 

 Breytingarseðill 

 Gjaldendabreytingar 

7.8.1.1 Álagningarseðill 

Þessi skýrsla er notuð til að taka út álagningarseðla upphafsálagningar og 
mánaðarálagninga. Unnt er að fá einn eða fleiri seðla og hafa uppröðun þeirra með ýmsum 
hætti. Mögulegt er að velja seðlana eftir fastanúmerum og/eða greiðendum. Ef ekkert er 
valið, koma allir seðlar álagningarinnar. 

 

Þessir seðlar eru síðan prentaðir og hægt er senda þá til gjaldenda.  

Unnt er að velja skýringartexta sem skrifaður er  á seðilinn. Það er gert með því að velja 
viðkomandi texta í valmyndinni.  

 

Fyrst þarf að búa til textann, en það er gert með aðgerð sem finna má undir 
Stofnupplýsingar-Álagningartextar. 

Einnig má breyta útliti seðils, þ.e. hvort upplýsingar um sveitarfélag skuli birtast. Þetta er háð 
því hvort og hvernig forprentuð eyðublöð eru notuð fyrir álagningarseðlana. Yfir þetta er farið 
í kaflanum um Stofnupplýsingar-Sveitarfélag. Seðillinn hefur því misjafnt útlit eftir vali 
sveitarfélags. Notendur eru hvattir til að prófa sig áfram þar til þeir eru sáttir við útlitið. 

Á seðlinum koma fram forsendur álagningar, álagningarútreikningurinn sjálfur svo og 
gjalddagar gjalda. Einn seðill er gefinn út fyrir hvern gjaldanda eignar. 
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Gjöld eru jöfnuð á fyrsta gjalddaga. Þess vegna er hann stundum frábrugðinn hinum 
gjalddögunum. 

Ef reikniregla gjalds er mjög flókin er hún ekki sýnd, heldur settur inn textinn „Samkvæmt 
gjaldskrá“. Þetta er gert því ekki er unnt að sýna útreikninginn á seðlinum á því svæði sem er 
ætlaður fyrir hann. Sveitarfélög sem nota forprentuð eyðublöð fyrir álagningarseðlana eru 
hvött til að sýna gjaldskrá gjalda á seðlinum, t.d. á bakhlið hans. 

Taka má út tvenns konar lista af álagningarseðlum. Annars vegar alla seðla og hins vegar þá 
seðla sem á að prenta. 

 

Ef valið er úttakið „Prenta“ er öllum gjaldendum sleppt sem hafa merkingu fyrir úttak seðils 
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skráða sem „Rafrænn“ eingöngu. Með þessu móti má fækka útsendum álagningarseðlum til 
sparnaðar fyrir sveitarfélög.  

7.8.1.2 Álagningarseðill 2007 

Þessi skýrsla er sett inn vegna þess að á árinu 2008 var kerfinu breytt. Ef notendur vilja sá 
seðla frá árinu 2007 eru þeir sóttir hér. Þeir koma ekki réttir ef þeir eru sóttir undir aðgerðinni 
Álagningarseðill. 

7.8.1.3 Breytingarseðill 

Þessi skýrsla er notuð til að senda út breytta álagningu til gjaldenda. Hún er tekin út  á sama 
hátt og álagningarseðill. Eini munurinn er sá að valið er hvaða breytingarálagningu eigi að 
taka út.  

 

 

 

Unnt er að setja sérstakan texta á breytingarseðla. Þessi texti er búinn til eins og aðrir textar 
á álagningarseðla, en eru merktir sem tegundin „Aðrar breytingar“. Textinn er búinn til undir 
valmyndinni Stofnupplýsingar-Álagningartextar. 

Hægt er að velja um tvær gerðir úttaks, alla seðla eða einungis þá sem á að prenta. Ef valið 
er að taka einungis þá sem á að prenta, þá er viðmiðunarupphæðin sem skráð er í „Ýmsar 
stillingar sveitarfélags“ skoðuð og þeim seðlum sleppt  sem eru innan þeirrar upphæðar.  
Notendum er bent á að skoða kaflann um Sveitarfélag sem finna má undir Stofnupplýsingar. 
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Seðlarnir hafa ekki gjalddaga. Innheimtukerfið sér um slíkt. 

Með þessum seðlum fylgja seðlar um afsláttarbreytingar, jafnvel þó þær séu vegna 
sjálfvirkra eigendabreytinga en ekki unnar handvirkt. 
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7.8.1.4 Gjaldendabreytingar 

Unnt er að gera úttekt á gjaldendabreytingarseðlum ef óskað er. Almennt er hvorki gerð 
úttekt á þessum seðlum né þeir sendir gjaldendum þar sem hér er eingöngu farið yfir 
eigenda- eða gjaldendabreytingar. Á þessum seðlum eru öll gjöld flutt af fyrri gjaldanda á 
nýjan. Allar breytingar eru sýndar hvort sem um er að ræða sjálfvirkar breytingar eða 
handunnar breytingar. 

Seðlarnir eru að sömu gerð og hinir seðlarnir. 

 

 

7.8.2 Breytingarsaga 

Með þessum skýrslum er unnt að skoða hvernig álagning hefur breyst yfir árið á völdu 
fastanúmeri. Skýrslurnar eru fjórar: 

 Álagningarsaga 

 Gjaldendasaga 

 Eldri gjaldendasaga 

 Sorpílát 

 Staða álagningar.  

Þessar skýrslur eru notaðar til að greina hvort villur séu í álagningu og hvort, hvenær og 
hvaða leiðréttingar hafa verið framkvæmdar. 

7.8.2.1  Álagningarsaga 

Með þessari skýrslu er hægt að fá sögu álagningar valinnar eignar fyrir valið ár. Valið er ár 
og fastanúmer. Einnig má slá inn heimilisfang og er þá reynt að finna viðkomandi 
fastanúmer. 
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Í skýrslunni eru sýndar breytingar fyrir hvert auðkenni sem er undir fastanúmerinu og skrá 
yfir heildarbreytinguna. 

 

 

7.8.2.2 Gjaldendasaga 

Í þessari skýrslu er gjaldendasaga valins fastanúmers fyrir valið ár. Í henni koma einnig fram 
breytingar á afslætti sem gætu fylgt eigendaskiptum eða afsláttarbreytingum. 
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Ef taka þarf út þessa skýrslu fyrir árið 2007 er keyrð skýrslan „Eldri gjaldendasaga“. Þetta er 
vegna breytinga sem gerðar voru á kerfinu um áramótin 2007-8 vegna vinnslu breytinga. 
Skýrslan birtir sömu niðurstöður. 

 

7.8.2.3  Sorpílát 

Í þessari skýrslu má sjá yfirlit yfir sorptunnur valins heimilisfangs og hvernig þær hafa breyst 
yfir árið. Einungis er valið heimilisfang og álagningarár. 
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7.8.2.4 Staða álagningar 

Í þessari skýrslu má sjá gjöld eignar eftir allar breytingar sem gerðar hafa verið á henni. Hún 
getur því gagnast fasteignasölum við söluuppgjör eigna. 

 

7.8.3 Heildarlistar 

Í þessum skýrslum eru heildargögn sveitarfélags tekin saman. Þær eru eftirfarandi:  

 Álagningarlisti  

 Gjaldabreytingar - listi 

 Gjaldendabreytingar - listi 

 Heildarafsláttur 

 Samtals innheimta 

 Samtals álagning 

 Sundurliðuð innheimta 

7.8.3.1 Álagningarlisti 

Í þessari skýrslu má sjá skrá, fyrir valda álagningu, yfir álögð gjöld fyrir allar eða valdar 
eignir. Unnt er að raða niðurstöðum eftir fastanúmerum eða heimilisföngum.  

 



 

          98 Útgáfa 2.2 

 Álagningarkerfi fasteignagjalda 

Einnig má velja hvaða byggðir skal skoða. Niðurstöður birtast í lista þar sem hvert 
fastanúmer er sýnt sérstaklega, ásamt gjaldendum þess. Skýrslunni er skipt niður eftir 
auðkennum. 

 

Skýrslan getur orðið mjög umfangsmikil ef allar eignir sveitarfélags eru valdar. Hún er notuð 
til að fara yfir álagningu og til villuleitar. Í lok skýrslunnar eru samtölur allra gjalda eignanna 
sem sýndar eru. 

 

7.8.3.2 Gjaldabreytingar - listi 

Í þessari skýrslu er skrá yfir allar gjaldabreytingar valinnar breytingarálagningar. Skýrslan er 
því einungis ætluð til að skoða breytingar. Valin er sú álagning sem vinna á með: 
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Þá fæst listi yfir þær gjaldabreytingar sem gerðar hafa verið í álagningunni svo og hverjir 
eiga að greiða breyttu gjöldin. Einnig eru hér listaðar allar breytingar á afsláttum. 

 

Skýrslan er gagnleg til yfirferðar breytinga og til eftirlits. 

7.8.3.3 Gjaldendabreytingar - listi 

Í þessari skýrslu er skrá yfir allar gjaldendabreytingar valinnar breytingarálagningar, bæði 
þær sem sóttar eru vélrænt frá fasteignaskrá og einnig þær sem gerðar eru handvirkt. 
Skýrslan er því einungis ætluð fyrir breytingar. Valin er sú álagning sem vinna á með og fæst 
þá eftirfarandi: 

 

Ofangreint er dæmi um eina eign í skýrslunni. Hætt er við að í stærri sveitarfélögum verði 
þetta stór listi sem erfitt er að fara yfir en þar sem hann er á pdf formi er fljótlegt að leita í 
honum með því að nýta sér leitina í pdf skoðurum. 

7.8.3.4 Heildarafsláttur 

Í þessari skýrslu má sjá veittan afslátt í sveitarfélaginu. 
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Unnt er að skoða alla eða einstaka gjaldendur. Valin er sú álagning sem skoða skal. Unnt er 
að fá skýrsluna raðaða eftir vali. 

 

Fyrir hvern afsláttarþega er sýndur veittur afsláttur á hvert gjald. 

7.8.3.5 Samtals álagning 

Í skýrslunni er samantekt á heilarálagningu gjalda fyrir allar eignir sveitarfélags. 

 

Einungis er valið fyrir hvaða álagningu samantektin á að vera. Niðurstaðan er einnar síðu 
skýrsla.  

 

Skýrslan er notuð til að skoða niðurstöður álagningar, sérstaklega upphafsálagningar. 

7.8.3.6 Samtals innheimta 

Skýrslan tekur saman heildargreiðslur gjaldenda fyrir allar eignir sveitarfélags. Líkt og að 
ofan er einungis valin sú álagning sem á að skoða. 
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Þessi skýrsla er oft borin saman við Samtals álagningu. Iðulega er einhver munur á 
niðurstöðum vegna skekkju við afrúnun gjalda þegar gjöldum er dreift milli gjaldenda og 
gjalddaga. Ef munurinn mælist meiri en nokkrir tugir króna er hugsanlega ástæða til að 
skoða hvar mismunurinn liggur. 

7.8.3.7 Sundurliðuð innheimta 

Í þessari skýrslu er skrá yfir greiðslur á eitt eða fleiri fastanúmer fyrir valda álagningu. 

 

Unnt er að fá skrá yfir eignir í ákveðnum byggðum og raða niðurstöðum eftir fastanúmerum 
eða heimilisföngum. 

 

Í lok skýrslu eru gjöld dregin saman. 
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7.8.4 Greiningar 

Greiningar eru skýrslur sem eru notaðar til að skoða ýmis sértilvik sem sveitarfélög gætu 
þurft að athuga. Þær eru eftirfarandi: 

 Eignir og gjaldendur 

 Eignir og gjöld 

 Nýir gjaldendur í LF, fasteignaskrá 

 Fasteignir sveitarfélags 

 Óbyggðar lóðir 

7.8.4.1 Eignir og gjaldendur 

Í þessari skýrslu er birt skrá yfir eignir valinna gjaldenda fyrir valið álagningarár. 

 

Niðurstaðan er listi sem sýnir eignir og eignar- og /eða greiðsluhlutfall gjaldanda. 

 

Engar samtölur eru í þessar skýrslu. 
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7.8.4.2 Eignir og gjöld 

Í þessari skýrslu er listi yfir eignir og gjöld fyrir valda gjaldendur og ár. Ef enginn gjaldandi er 
valinn nær skýrslan yfir alla gjaldendur sveitarfélags og þá er hún þung í vinnslu. 

 

Niðurstaðan er listi yfir eignirnar og gjöldin. 

 

Í lok skýrslu eru birtar samtölur gjalda. 

7.8.4.3 Nýir gjaldendur í LF 

Í þessari skýrslu má sjá ósóttar eigendabreytingar í fasteignaskrá. Þessar upplýsingar er gott 
að skoða ef einhverra eigendabreytinga er saknað. Stundum eru breytingar ekki sóttar ef 
þær eru flóknar eða rangt skráðar. Þær birtast þá í þessari skýrslu. 

 

Valin er afhendingardagsetning sem miða skal við. Átt er við afhendingardagsetningu eigna 
sem seldar hafa verið. Athugið að hér skal skrá tvö gildi. Það fyrra er 
afhendingardagsetningin. Seinna gildið er sú dagsetning sem leita skal fram að. Ef fyrra 
gildið er einungis er sett inn koma þær eignir fram sem hafa afhendingardagsetningu þann 
dag. Ef einungis er sett inn seinna gildið, eru sóttar allar eignir sem hafa 
afhendingardagsetningu fram að þeim degi. 
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7.8.4.4 Fasteignir sveitarfélags 

Í skýrslunni eru sýndar allar eignir sem skráðar eru undir kennitölu sveitarfélags. Einungis er 
valið álagningarár. 

 

7.8.4.5 Óbyggðar lóðir 

Skýrslan listar þær lóðir sem eru óbyggðar á álagningarárinu en koma til álagningar. 
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Hægt er að takamarka listann við ákveðna götu. 

 

Listað er  hver eignin er svo og eigendur og gjaldendur. Megnið af lóðum er venjulega í eigu 
sveitarfélaga.  

7.9 Teningur/afgreiðsla 
Þetta val opnar aðgang að þjónustuviðmóti álagningarkerfis.  

 

Með þessu má einnig sækja þjónustuviðmótið og setja upp á vél notanda. 

Þjónustuviðmótið er útskýrt annars staðar í þessari handbók. 

7.10 Óafgreidd mál 
Valið býr til yfirlit yfir óafgreidd mál í álagningarkerfinu sem þarf annað hvort að skoða eða 
taka til meðferðar. 

 

Í niðurstöðunni eru tenglar til að skoða yfirlitið nánar. Yfirlitið listar eftirfarandi: 

 Nýjar eignir sem koma í næstu mánaðarálagningu 
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 Eignir sem hafa verið felldar úr fasteignaskrá en eru í álagningarkerfi 

 Ósótta úrskurði 

 Ósóttar gjaldendabreytingar 

 Gjaldendabreytingar sem ekki er hægt að sækja sjálfvirkt 
 

Tenglarnir opna viðkomandi fyrirspurnir kerfisins þar sem fá má nánari niðurstöðu. 
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8 Breytingar á álagningu 
Breytingar gjalda og gjaldenda eru gerðar í sérstökum álagningum. Umfjöllun um þær er 
verkefni þessa kafla handbókarinnar. Í kerfinu er unnt að framkvæma eftirfarandi breytingar: 

 Lesa sjálfvirkt inn eigendabreytingar frá fasteignaskrá 

 Breyta gjöldum 

 Breyta gjaldendum og afsláttarþegum 

 Skrá niðurrif eigna 

 Færa inn úrskurði um breytt mat frá fasteignaskrá 

 Breyta sorpílátum (ef notuð er tunnuskráning á heimilisföng) 

Í kerfinu er hins vegar ekki enn hægt að eyða matseiningum né færa þær á milli 
fastanúmera. Ekki er heldur hægt að bæta inn númerum, nema þau séu hluti af innlestri í 
mánaðarálagningu. Allar breytingar sem krefjast þessa verða að bíða næstu 
upphafsálagningar. 

Athugið að sumar breytingarvinnslur má nota til breytinga í upphafsálagninu. 

Almennt er gert ráð fyrir að framkvæmdar breytingar séu ekki sóttar af innheimtukerfi nema 
einu sinni í mánuði eða rétt fyrir útsendingu greiðsluseðla. Hvert sveitarfélag þarf að setja 
sér reglur um þetta. Hægt er að senda út álagningarseðla fyrir hverja breytingu sem 
framkvæmd er. 

 

8.1 Opna breytingarálagningu 
Með þessari aðgerð er stofnuð ný breytingarálagning. Valið er sjálfkrafa númer álagningar 
og er það næsta númer á eftir fyrri álagningu.  

Næst er valin frádagur álagningar. Rétt er hér að setja næsta dag eftir síðasta útsenda 
gjalddaga. 

Einnig er boðið upp á að sækja eigendabreytingar eigna sjálfvirkt. Ef það er valið þarf að 
gefa upp afhendingardagsetningu sem miða skal við og eru breytingar sóttar fram að þeim 
degi. Afsláttur seldra eigna eru einnig felldur niður ef afsláttarþegi hefur selt.  

Hægt er að fara í gegnum ferlið eins oft og þurfa þykir og með því er náð í allar ósóttar 
eigendabreytingar sem gerðar hafa verið í fasteignaskrá til þess dags sem valin er.  

Síðan er valið að framkvæma. Þá eru eigendabreytingar sóttar og álagning stofnuð. 

Rétt er að benda notendum á að opna ekki breytingarálagningu fyrr en gögn síðustu 
álagningar hafa verið lesin inn af innheimtukerfi. 

8.1.1 Skoðun eigendabreytinga 

Eigendabreytingar sem hafa verið gerðar má skoða með fyrirspurn. Farið er í „Fyrirspurnir“ 
og þaðan í „Gjaldendagreining“. Valin er fyrirspurnin „Gjaldendabreytingar“ og birtist þá 
eftirfarandi: 
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Valin er sú álagning sem skoða á eigendabreytingar í og valið að framkvæma. Þá birtist listi 
yfir breytingarnar. Athugið að byrja að slá inn árið, þá eru álagningar ársins listaðar og hægt 
er að velja rétta álagningu. 

 

Taka má þennan lista í Excel, líkt og aðrar fyrirspurnir. Athugið að velja „Allar færslur“ í 
valinu neðst til hægri og framkvæma aftur til að fá allan listann. 

 

8.2 Breytingar á einstökum gjöldum 
Þegar breyta þarf gjaldi er það gert með breytingarvinnslu. Í valmyndinni „Breytingar“ er valið 
„Leiðrétta álagningu“. Valmyndin er ferilvalmynd og við hvert skref þarf að smella með 
músinni á örvatakkana hægra megin í valmyndinni til að fara áfram. Dæmi um hvernig 
breytingar eru gerðar eru hér síðar. 

 

Þegar breyta skal gjaldi þarf að fylla í eftirfarandi reiti: 

Auðkenni Hér er slegið inn númer (auðkenni) þeirrar matseiningar sem 
breyta á gjaldi á. Einnig má hér slá inn götuheiti og birtist þá listi 
yfir eignir í götunni sem velja má úr. Valið er með því að smella á 
viðkomandi eign úr lista og þegar bendillinn er færður í næsta 
valsvæði eru sótt þau gjöld sem eru á eigninni svo og 
nýtingarhlutfall.  



 

Útgáfa 2.2 109  

 Breytingar á álagningu 

Eyða gjaldi Valið er úr fellilista það gjald sem eyða á en hann er myndaður af 
þeim gjöldum sem viðkomandi eign ber. Til að fá fram lista yfir 
gjöldin má slá inn punkt (.) og þá eru sýnd öll gjöldin í fellilistanum. 

Frá og með Velja þarf dagsetningu eyðingar viðkomandi gjalds. Ef fella á 
gjaldið alveg niður er t.d. 1.1.2009 valið eða slegið inn. Þetta stillir 
árshlutfall breytta gjaldsins sem lækkar þá sem svarar valinni 
dagsetningu. 

 Ef ekki á að breyta öðru en að eyða gjaldi er smellt á 
örvahnappinn til að halda áfram og svo ýtt á framkvæma að því 
loknu.  

Breytt/nýtt gjald Valið er úr fellilista það gjald sem breyta á eða bæta við. 
Fellilistinn gefur möguleika á öllum skilgreindum gjöldum í 
sveitarfélaginu. Áríðandi er að velja rétt gjald. Til að fá fram lista 
um gjöldin má slá inn punkt (.) og þá eru öll gjöldin sýnd í 
fellilistanum. Eins og hér að ofan þarf að velja dagsetningu 
breytingar.  

Nýting Loks þarf að velja nýtingu gjalds. Almennt er hér valin 1 en ef t.d. 
verið er að setja 2 sorptunnur á eign, skal velja 2.  

Minnispunktar Hér er unnt að skrá skýringu á breytingnni sem gott er að hafa til 
áminningar síðar meir. Þessa skýringu má síðar skoða í gegnum 
fyrirspurnina „Eignir og minnispunktar“ sem fjallað hefur verið um 
hér framar. 

 

Að þessu loknu er valið að halda áfram. 

Ferlið heldur nú áfram. Ef valið gjald er ekki reiknað gjald heldur byggt á innsleginni tölu er í 
næsta skrefi ferilsins boðið upp á að slá þessa tölu inn fyrir gjaldið. Til að gera breytinguna 
er smellt á FRAMKVÆMA hnappinn en HÆTTA ef hætta á við hana. 

Að framkvæmd lokinni koma á skjáinn niðurstöður breytinga og hægt er að prenta út 
breytingarseðil fyrir þær, sjá leiðbeiningar um það hér síðar.  

Athugið að ef forsendum gjalds er breytt, þarf fyrst að eyða gjaldinu út og síðan að lesa það 
inn aftur. Ekki er hægt að gera breytingu með því að eyða og lesa inn sama gjaldið í sömu 
aðgerð. Dæmi um þetta er t.d. ef mati eignar er breytt og endurreikna þarf fasteignaskattinn.    

8.2.1 Dæmi 1, bæta við sorpgjöldum 

Á eign er eitt sorpgjald en nú á að bæta við öðru sorpgjaldi frá 1. mars á hana. Eftir að 
viðkomandi eign hefur verið fundin eru reitir valmyndarinnar fylltir út með eftirfarandi hætti. 
Gefum okkur að eignin hafi númerið 123456. 

Auðkenni 123456 

Eyða gjaldi Hér er ekkert skráð inn 

Frá og með Hér er ekkert skráð inn  

Breytt/nýtt gjald Hér er sorpgjald valið t.d. númer 51. 

Frá og með Hér er dagsetningin 1.3.2009 sett inn 

Nýting Hér eru settir inn 2 þar sem bæta átti við heilu gjaldi frá 1. mars 

Þá er smellt á örvahnappinn og síðan smellt á FRAMKVÆMA. 

8.2.2 Dæmi 2, eyða út gjaldi 

Á eign er holræsagjald sem hún á ekki að bera. Eftir að eignin hefur verið fundin þá eru reitir 
valmyndarinnar fylltir út með eftirfarandi hætti. Gefum okkur að eignin hafi númerið 123456. 

Auðkenni 123456 
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Eyða gjaldi Hér er skráð númer gjalds t.d. 41 

Frá og með Hér er skráð gildisdagsetning breytingar, ef hún á við um 
heildarálagningu þá er skráð inn 1.1.2009 

Breytt/nýtt gjald Hér er ekkert skráð inn  

Frá og með Hér er ekkert skráð inn 

Nýting Hér er ekkert skráð inn 

Þá er smellt á örvahnappinn og síðan smellt á FRAMKVÆMA. 

8.2.3 Dæmi 3, bæta við  gjaldi 

Á eign vantar vatnsgjald sem hún á að bera. Eftir að eignin hefur verið fundin þá eru reitir 
valmyndarinnar fylltir út með eftirfarandi hætti. Gefum okkur að eignin hafi númerið 123456. 

Auðkenni 123456 

Eyða gjaldi Hér er ekkert skráð inn 

Frá og með Hér er ekkert skráð inn 

Breytt/nýtt gjald Hér er skráð inn númer gjalds t.d. 31 

Frá og með Hér er skráð inn gildisdagsetning breytingar. Ef um 
heildarálagningu er að ræða þá er sett inn 1.1.2009  

Nýting Hér er skráð inn nýting gjalds, í þessu dæmi 1. 

Þá er smellt á örvahnappinn og síðan smellt á FRAMKVÆMA. 

8.2.4 Dæmi 4, eyða út gjaldi og bæta við  gjaldi 

Eign fékk á sig holræsagjald en átti að fá rotþróargjald. Eftir að eign hefur verið fundin þá eru 
reitir valmyndarinnar fylltir út með eftirfarandi hætti. Gefum okkur að eignin hafi númerið 
123456. 

Auðkenni 123456 

Eyða gjaldi Hér er sett númer gjaldsins sem eyða á út, t.d. 51 Holræsagjald  

Frá og með Hér er skráð inn gildisdagsetning breytingar, ef hún á við um 
heildarálagningu þá er sett inn 1.1.2009   

Breytt/nýtt gjald Hér er skráð inn númer gjalds t.d. 61 Rotþróargjald 

Frá og með Hér er skráð inn gildisdagsetning breytingar, ef hún á við um 
heildarálagningu þá er sett inn 1.1.2009  

Nýting Hér er skráð inn nýting gjalds, í þessu dæmi 1. 

Þá er smellt á örvahnappinn og síðan smellt á FRAMKVÆMA. 

 

8.3 Breyting á sorpílátum 
Í þeim sveitarfélögum sem halda sorpílátaskrá og leggja á sorpgjald eftir henni, er skráningu 
sorpíláta breytt með sérstakri vinnslu „Breyta sorpílátum“. Við vinnslu þarf að fara í gegnum 
nokkur skref: 
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Hér er skráð inn heimilisfang, eða hluti þess. Kerfið mun þá finna þau heimilisföng sem til 
greina koma. 

Valið er það heimilisfang þar sem breyta á tunnum. 
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Þá er spurt um frá og með hvaða viku breytingin á að taka gildi.  

Nú eru birtar upplýsingar um eignina, fjölda tunna og hvaða sorpgjöld eru lögð á. Ef um 
margar íbúðir er að ræða í húsinu eru hver íbúð sýnd og einnig hvaða sorpgjald er lagt á 
hvaða eign. Almenna reglan er sú að tunnugjaldi er skipt á íbúðir eftir flatarmáli þeirra.  

Ef  fleiri en ein tegund tunna er notuð er valið hér hvaða tunnugjaldi á að breyta. Dæmi um 
þetta eru bláar tunnur í Reykjavík. Annars þarf ekkert að gera annað en að staðfesta að um 
rétta eign sé að ræða og skoða hver staðan er. 

Í þessu skrefi er valin nýr heildartunnufjöldi sem eign á að hafa eftir breytingu. Sjálfgefið gildi 
er núverandi tunnufjöldi. 
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Síðan er valið hvaða tunnugjald á að nota. Sjálfgefið gildi er fyrsta gjald, þ.e. lægsta númer. 
Mikilvægt er því að gæta þess að rétt gjald sé valið. 

Í lok þessa skrefs er breytingin framkvæmd. Í stiku neðst á valmyndinni sést hvaða breytingu 
er verið að gera.  

Loks er sýnd niðurstaða breytingarinnar. Ef um margar íbúðir er að ræða er sorpgjöldum 
breytt á þeim öllum í einu. Þá breytist álagningin á hverri íbúð. 

8.3.1 Dæmi 1:  Breyting á tunnum í sérbýli 

Breyta skal úr svarti tunnu í græna tunnu í eign. Einnig skal fækka úr tveim tunnum í eina.  
Breyting úr svarti tunnu í græna þýðir breytt gjald. Breytingin skal taka gildi í viku 12.  
Eftirfarandi skref eru stigin: 

1. Hluti heimilisfangs er sleginn inn 

2. Rétt heimilisfang valið 

3. Tímabil valið vika 12. 

4. Staðfest að um rétt heimilisfang sé að ræða og gjöldin séu 2 svartar tunnur. Valið er 
að breyta svarti tunnu 

5. Valin er 1 tunna 

6. Valið er gjald fyrir græna tunnu og breyting staðfest 

7. Farið er yfir hvort allt sé rétt 
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8.3.2 Dæmi 2: Breyting á tunnum í fjölbýli 

Fjölga á tunnum um tvær í fjölbýli sem hefur í dag 6 tunnur. Breytingin á að taka gildi í viku 
14. Gjaldið er óbreytt. 

1. Hluti heimilisfangs er sleginn inn 

2. Rétt heimilisfang valið 

3. Tímabil valið vika 14. 

4. Staðfest að um rétt heimilisfang sé að ræða og gjöldin séu 6 svartar tunnur. Einnig er 
rétt að skoða dreifingu tunnanna milli íbúða til öryggis. Valið er að breyta svartri 
tunnu. 

5. Valdar eru 8 tunnur 

6. Sjálfgefið gildi er staðfest, sama gjald, og framkvæmt. 

7. Farið er yfir hvort allt sé rétt 

 

8.4 Breytingar á gjaldendum 
Handvirkar breytingar á gjaldendum eignar eru mögulegar í kerfinu. Athuga skal þó að allar 
eigendabreytingar eru unnar með sjálfvirkri vinnslu frá fasteignaskrá svo ekki skal gera 
neinar eigendabreytingar handvirkt, enda er það ekki hægt.  Þær verða gerðar sjálfvirkt 
gegnum vefþjónustur kerfisins. Einungis skal því gera breytingar á gjaldendum innan 
núverandi eigendahóps, eða skrá gjaldendur sem ekki eru eigendur. 

Athuga skal að allar gjaldendabreytingar eru unnar á fastanúmeri, sem getur innihaldið 
margar matseiningar, eða auðkenni. Þeim er þá breytt öllum í einu. 

Breytingar á gjaldendum innifela breytingar á afsláttarþegum, enda er sú skráning gerð á 
gjaldanda og fastanúmer. 

Nota má þessa vinnslur til að breyta gjaldendum í upphafsálagningu ef vill. 

Þegar breyta þarf gjaldendum, er það gert með breytingarvinnslu. Í valmyndinni „Breytingar“ 
er valið „Leiðrétta gjaldendur“. Valmyndin er ferilvalmynd og við hvert skref þarf að smella 
með músinni á örvatakkana hægra megin í valmyndinni til að fara áfram. Einnig er hægt að 
fara til baka ef laga þarf einhver atriði. Dæmi um framkvæmd breytinga er hér aftar. 

 

Fyrst er valið það fastanúmer sem skal breyta. Slá má inn heimilisfang og reynir kerfið að 
sýna þau fastanúmer sem til greina kemur til að velja úr. 
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Valin er sú dagsetning sem breyting tekur gildi frá. 

 

 

Nú birtist valmyndin þar sem breytingin er skráð. Í henni eru sýndir þeir eigendur og 
gjaldendur sem skráðir eru á fastanúmerið. Þetta eru sömu upplýsingar og sjást er 
gjaldendur matseiningar eru skoðaðir. 

Eigendur eignar eru afritaðir sjálfkrafa sem nýir og breyttir gjaldendur og greiðsluhlutfall sett 
á fyrsta eiganda.  Ef gjaldandi er ekki eigandi er boðið upp á afritun á honum ef hann er 
áfram gjaldandi.    

Ef skráður er afsláttur á gjaldanda kemur hann fram hér. Unnt er að breyta þessari 
afsláttarskráningu og skrá inn aðra afsláttarreglu sveitarfélagsins og breytist afsláttur 
viðkomandi gjaldanda frá og með þeirri dagsetningu sem valin er fyrir breytinguna. Einnig er 
unnt að setja hér inn afslátt á gjaldanda, eða taka hann burt. Afsláttarbreytingar eru því allar 
unnar hér.   

Unnt er að stilla greiðsluhlutfall sjálfvirkt eftir annað hvort eignarhlutfalli eða jafna greiðslur á 
alla eigendur.  

Athugið að ef skrá þarf nýjan gjaldanda á eign er það gert í gegnum neðsta sviðið í 
valmyndinni. Þar skal slá inn kennitölu  eða nafn, og reynir kerfið að hjálpa til við að finna út 
hvern átt er við. Viðkomandi gjaldandi er síðan skráður sem gjaldandi á eignina með því að 
velja hnappinn „Skrá“.  Nýr gjaldandi er skráður með númer sem er hærra en 100, þar sem 
hann er ekki eigandi eignar. Númer undir 100 eru frátekin sem eigendanúmer og er 
notendum bent á að skrá gjaldendur undir 200 númeraseríunni. 
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Greiðsluhlutfall skal alltaf vera 100%. Við hönnun kerfisins hefur verið tekið tillit til þess að 
ekki er unnt að halda áfram fyrr en allir gjaldendur eru skráðir og greiðsluhlutfall er orðið 
100%. 

Að lokum má skrá minnispunkt á breytinguna. Hann er geymdur undir fastanúmeri 
eignarinnar. Þessa minnispunkta má síðar skoða í fyrirspurn. 

 

Loks er breytingin sýnd. Ef hún er rétt, er valið að framkvæma breytinguna og er þá ferlinu 
lokið. 

8.4.1 Dæmi 1: breyting á gjaldendum innan eigendahópsins 

Algengt er að breytt sé um gjaldanda innan eigendahóps. Þetta er einfaldlega gert þannig að 
gjaldendahlutfalli er breytt innbyrðis á milli eigenda. Nota má sjálfvirku aðgerðirnar til að stilla 
hlutfallið ef það hentar. 

8.4.2 Dæmi 2: skráning á nýjum gjaldanda 

Ef umráðandi er á eign, getur þurft að skrá hann sem gjaldanda á eignina. Þó að þetta sé 
skráð hjá fasteignaskrá, skilar sú skráning sér eingöngu í upphafi árs, við ársálagninguna. Ef 
breyta þarf síðar, er það gert  handvirkt hér.    

Gjaldanda er bætt við með því að skrá nýjan. Slegin er inn kennitala viðkomandi og þá birtist 
ný lína fyrir gjaldandann. Valið er númer fyrir viðkomandi og er venja að láta það vera á 
bilinu 200-300. Síðan er valin greiðsluprósenta. Athugið að kerfið athugar hvort hlutfall sé 
samtals 100% svo byrja verður á því að lækka prósentu þeirra greiðenda sem fyrir eru. 

8.4.3 Dæmi 3: breyting á afsláttarþega 

Ef sett hefur verið röng afsláttarmerking á afsláttarþega er afsláttur lagaður með því að finna 
viðkomandi matseiningu og breyta afsláttarmerkingunni á honum þar. Við breytinguna 
uppfærist afslátturinn. 
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8.4.4 Dæmi 4: skráning á nýjum afsláttarþega 

Ef skrá á nýjan afsláttarþega þarf að gera eftirfarandi. 

Farið er í Breytingar og leiðrétta gjaldanda og viðkomandi eign fundin. Á afsláttarþegann er 
síðan sett afsláttarmerking skv. þeim afslætti sem viðkomandi á að fá. Gæta skal þess að 
setja dagsetninguna frá þeim degi sem afsláttur á að gilda. Kerfið er byggt til að stilla 
afsláttinn rétt af. Til að sjá þessar breytingar er hægt að fara í Skýrslur-Álagningarlistar-
Gjaldendabreytingar og taka út t.d. það fastanúmer sem verið var að breyta. 

 

8.5 Fleiri en ein breyting á sömu eign 
Kerfið leyfir að gerðar séu fleiri en ein breyting á sömu eign í sömu breytingarvinnslu. Gæta 
þarf þess sérstaklega hér að gildistími breytinga sé réttur, þannig að breyting númer 2 sé í 
samræmi við breytingu 1. Annars er hætt við að ekki sé hægt að gera breytinguna. Skrifaðir 
verða sérstakir álagningarseðlar fyrir hverja tegund breytinga, þannig að eigendabreyting og 
gjaldabreytingar fara á sitt hvorn seðilinn. 

 

8.6 Niðurrif eigna 
Með kerfinu er unnt að skrá niðurrif á fastanúmerum.  Við þá aðgerð er eftirfarandi gert: 

 Mannvirkjamat matseininga er sett 0 kr. 

 Öll gjöld nema lóðarleiga og fasteignaskattur eru tekin burt 

 Fasteignaskattur er endurreiknaður m.v. nýtt heildarmat  

Aðgerðin er gerð fyrir tiltekin dag sem gefa þarf upp sem niðurrifsdag. Fram að honum eru 
gjöld óbreytt. Aðgerðin er framkvæmd fyrir valdar matseiningar sem eru undir uppgefnu 
fastanúmeri. 

Til að hefja aðgerðina er valið „Breytingar-Niðurrif eigna“ 

 

 

Hér skal gefa upp fastanúmer eignar. Ef slegið er inn heimilisfang reynir kerfið að finna rétt 
fastanúmer.  
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Næst er gefin upp sú dagsetning sem niðurfelling gjalda skal miðast við. 

 

Þá birtist mynd með álagningarstöðu eignarinnar. Þarna skal gæta að því að ef 
mannvirkjamat eignarinnar er 0 þá hefur eignin líklega þegar verið löguð í kerfinu. 

Athugið hér að ef eign samanstendur af fleiri en einum matshluta eða fleiri en einu auðkenni, 
skal fara yfir hverja þeirra skal rífa. Sjálfgefið er að allir matshlutar eru valdir. 

Loks er hér valið „Framkvæma“ og er þá aðgerðin framkvæmd og breyting skráð. Birt er ný 
heildarálagning ársins fyrir hverja matseiningu þessu til staðfestingar.  

Loks skal hér bent á að þessa aðgerð skal ekki framkvæma fyrr en byggingafulltrúi hefi gefið 
út niðurrifsvottorð á eignina. 

Þessa aðgerð má einnig nota til að rífa eignir í upphafsálagningu. Kerfið fjarlægir þá einungis 
þjónustugjöld af rifinni eign og setur húsmat í 0 kr. 

8.7 Úrskurðir 
Ef mat eignar hefur verið kært og úrskurður fengin fyrir nýju mati, er unnt að sækja þetta mat 
og lesa inn. Til þess er valin aðgerðin „Úrskurðir“. 
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Gefið er upp fastanúmer eignar sem úrskurður gildir um. Þá er úrskurður sóttur til 
Fasteignaskrár Íslands og birtur ásamt núverandi stöðu eignar. Ef úrskurður hefur ekki verið 
skráður inn birtist tilkynning um að enginn úrskurður sé til fyrir eignina.  Er þá rétt að reyna 
síðar. 

 

Þegar úrskurður hefur verið sóttur skal bera hann saman við úrskurðartilkynninguna sem 
notandi verður að hafa í höndum. Ef þetta kemur heim og saman, má velja framkvæma og 
endurreikna gjöld á eignina. Ef úrskurður gengur ekki upp, er hugsanlegt að hann sé rangt 
skráður eða aðrar breytingar hafi verið gerðar. Rétt er þá að hafa samband við þjónustuborð 
Fasteignaskrár Íslands. 

Athugið að ef úrskurður gildir aftur í tímann þarf að taka sérstaklega á því utan kerfisins. 
Leiðréttingin er einungis gerð fyrir yfirstandandi álagningarár. 

8.8 Breytingar á nýjum eignum 
Unnt er að gera breytingar á nýjum eignum sem teknar hafa verið inn í kerfið í gegnum 
mánaðarálagningu. Þessum eignum er breytt á sama hátt og öðrum eignum. Ein takmörkun 
er þó á því hvernig unnt er að breyta gjöldum á þessum eignum. Gjöld eru sett á eignina 
fyrsta dag næsta mánaðar eftir að eignin kemur til mats. Þessa matsdagsetningu má sjá í 
skráningarmynd einingarinnar. 

 



 

          120 Útgáfa 2.2 

 Álagningarkerfi fasteignagjalda 

 

Fyrsti dagur næsta mánaðar á eftir er sú dagsetning sem má setja gjöld á eignina. Þetta 
gildir líka um breytingar á gjöldum. Í dæminu hér að ofan er það 1.5.2007. Er breytingar eru 
gerðar á gjöldum nýrrar eignar er því ekki unnt að skrá dagsetningu sem er nær í tíma en sú 
dagsetning þegar má setja gjöld á eignina. Ef það er reynt koma villuboð. 

Á þetta getur meðal annars reynt þegar verið er að skrá sorpgjald á eign. Notandi fær 
uppgefna dagsetningu sem hugsanlega er eldri en sú dagsetning sem nota má til 
álagningar.  Ekki má nota þá dagsetningu heldur verður að nota dagsetningu sem er leyfileg. 
Notandi verður að athuga fyrst hvenær lagt var á eignina áður en hann gerir breytingu til að 
sjá hvenær má skrá hana. Þetta gerir hann með því að skoða skráningarmynd eignarinnar.  

Ekki er augljóst hvaða eignir eru nýjar eignir þegar verið er að vinna breytingar. Hátt númer 
eignar er eina vísbending sem notandi hefur. Því verður að fara að breytingum með gát með 
þetta atriði í huga. 

 

8.9 Bakfærsla leiðréttinga 
Unnt er að taka burt rangt framkvæmdar leiðréttingar á eignum.  Þetta er gert með því að 
fara í vinnsluna „Bakfæra leiðréttingu“. Fyrst skal velja það fastanúmer sem vinna á með: 
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Þá birtist valmynd sem lista þær breytingar sem gerðar hafa verið á eign. 

 

Einungis er unnt að bakfæra síðustu skráða breytingu. Hins vegar er unnt að framkvæma 
þetta ferli eins oft og þurfa þykir og þar með bakfæra eins margar breytingar og þarf. Eina 
viðmiðið er það að breytingin þarf að  hafa verið í gerð í álagningunni. Hægt er því að bakka  
eins langt og þarf til að fjarlægja ranga breytingu.  

Þegar breyting hefur verið bakfærð má framkvæma hana aftur á réttan hátt. 

8.10 Prentun breytingaseðla 
Þegar prenta á breytingaálagningarseðla er farið í valmyndina Skýrslur, Álagningarlistar og 
þar í Breytingaseðill. Prentunin er í alla staði eins og venjuleg prentun álagningarseðla en 
hér prentast breytingaseðil sem hefur annað útlit en upphafsálagningarseðill.  

 

Hægt er að velja að prenta alla breytingaseðla innan viðkomandi tímabils með því að setja 
engin skilyrði í Greiðendur eða Fastanúmer reitina.  

Gæta skal þess að texti á seðlinum sé réttur. Textinn er af tegundinni „Aðrar breytingar“ og 
er sóttur sjálfkrafa á seðilinn.  
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Því þarf að fara í „Stofnupplýsingar-Álagningartextar“ og gæta þess að textinn sé réttur. 
Textanum má breyta eins oft og þurfa þykir. 

Sjá nánar um prentun breytingarseðla í kaflanum um Skýrslur – Breytingarseðlar. 

8.11  Loka breytingum 
Þessi vinnsla lokar breytingarálagningunni. Eftir þessa keyrslu má sækja álagninguna 
gegnum vefþjónustu yfir í innheimtukerfi. Ekki eru búnir til neinir gjalddagar fyrir 
breytingarnar, það verður gert í innheimtukerfinu. 

8.12 Breytingar á álagningu fyrri ára 
Mögulegt er að gera breytingar á álagningu fyrri ára í kerfinu. Þetta takmarkast þó við þau ár 
sem kerfið nær yfir í álagningu, þ.e. árin 2007 til dagsins í dag. 

Eingöngu er unnt að breyta gjöldum eigna og afsláttum gjaldenda.  Ferlið við þessar 
breytingar er eftirfarandi: 

 

1. Farið er í kerfið og valið það ár sem vinna á með efst til hægri í valmynd kerfisins. 
Smellið svo með músinni á nafn sveitarfélagsins til að virkja breytinguna á ári. 

2. Opnuð er breytingarálagning. Látið frádags vera 31.12 á því ári sem vinna á með. 

3. Leiðrétt eru gjöld og afslættir með breytingarferlunum, ekkert annað má leiðrétta 

4. Lokið álagningu að breytinum loknum 

5. Farið í greiningartening í þjónustuviðmótinu og farið þar í „Greining innheimtu“. Takið 
þar út niðurstöðu álagningarinnar á því formi sem hentar til bókunar í innheimtukerfi. 
Eftirfarandi upplýsingar eru nauðsynlegar að lágmarki:  

 Kennitala gjaldanda 

 Fastanúmer eignar 

 Tegund gjalds 

 Greiðsla 

Rétt er að vinna skýrsluna í samvinnu við þá aðila innheimtukerfisins. Gögnin þarf að bóka 
handvirkt í innheimtukerfið og eru því ekki lesin inn gegnum vefþjónustur líkt og aðrar 
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álagningar.  Þetta ætti ekki að koma að sök, þar sem alla jafna eru um lítið magn leiðréttinga 
að ræða. 

Mögulegt er einnig að sækja þessi gögn sjálfvirkt inn í innheimtukerfi í gegnum vefþjónustur. 
Þetta verður að vinna í náinni samvinnu við umsjónarmenn innheimtukerfisins því þetta eru 
breytingar á fyrra ári sem að öllum líkindum þarf að meðhöndla sérstaklega. 
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9 Mánaðarálagningar 

9.1 Forsendur mánaðarálagningar 
Samkvæmt lögum ber að leggja á nýjar lóðir og mannvirki mánuðinn eftir að fyrsta mat á 
þeim hefur verið fært inn í fasteignaskrá. Þetta hefur verið túlkað sem svo að þegar lóð eða 
mannvirki hefur verið metið í fyrsta skipti, þá er heimilt að leggja á matið. Ekki er heimilt á 
leggja á uppfært mat eignar fyrr en í næstu upphafsálagningu. Í raun þýðir þetta að álagning 
á nýja lóð hefst þegar hún er stofnuð. Álagning á önnur mannvirki hefst þegar þau eru metin 
í fyrsta skipti, sem er við matsstig 4, fokheldi, eða lengra komið. Lögin hafa einnig verið 
túlkuð svo að viðbætur við eignir teljast ekki með. 

Upphæð álagningar á eign er hlutfölluð til samræmis við í hvaða mánuði hún kemur til 
álagningar. Gjöldum er dreift á þá gjalddaga sem eftir eru á árinu hjá sveitarfélaginu. Séu 
allir gjalddagar liðnir, er myndaður einn gjalddagi í næsta mánuði eftir álagningu og öll 
gjöldin færð á hann. 

Athuga má hvort einhverjar eignir koma til mánaðarálagningar í sveitarfélagi. Fyrirspurnin 
„Nýtt í mánaðarálagningu“ sem finna má undir Fyrirspurnir – Álagningagreining, sýnir þær 
eignir sem kæmu til álagningar væri mánaðarálagning framkvæmd. Fyrirspurnin biður aðeins 
um álagningarár og eru þá eignir sem koma til mánaðarálagningar og ekki hefur verið lagt á 
sýndar. 

 

Sveitarfélög geta þá metið hvenær rétt er að keyra álagninguna. 

9.2 Ferli mánaðarálagningar 
Mánaðarálagning er mjög svipuð upphafsálagningu, að því undanskildu að ekki þarf að 
framkvæma lagfæringar á álagningarforsendum svo sem gjaldaprósentum. Hugsanlega þarf 
að lagfæra stillingar á einstökum matseiningum, en almennt eru þær stillingar sem koma úr 
fasteignaskrá nægilegar til að unnt sé að ljúka álagningunni. 

Álagningin er gerð á eftirfandi hátt: 

1. Fyrst er álagning stofnuð og matseiningar sem leggja skal á sóttar í fasteignaskrá. Í 
mánaðarálagningu eru þetta allar eignir í sveitarfélaginu sem hafa verið metnar í 
fyrsta skipti í fasteignaskránni. Gjaldendur eru uppfærðir í þessu skrefi. Gjaldahlutföll 
íbúðarhúsnæðis eru sett í samræmi við uppsetningu sveitarfélags. Hvað varðar aðrar 
eignir verða allir eigendur gjaldendur í samræmi við eignarhluta sinn. 

2. Rétt er að setja strax rétta frádagsetningu álagningarinnar. Þetta er gert í valmyndinni 
Stofnupplýsingar- Álagningar. 

3. Gjöld á nýjar eignir fara eftir notkunarflokki eignarinnar. Í þessu skrefi eru gjöldin sett 
á eignina. Byggðastýringar úr uppsetningum gjalda geta einnig haft áhrif á hvaða 
gjöld eru lögð á eignina. Þegar um mannvirki er að ræða er reynt að gæta þess að 
gjöld séu ekki reiknuð aftur. Stýringar gjalda eftir byggingarstigi eru einnig nýttar hér. 
Í þessari álagningu, líkt og í upphafsálagningu, er mikilvægt að stillingar gjalda sé rétt 
hugsaðar og útfærðar með stýringu í samræmi við byggingarstig. Annars er hætta á 
að t.d. nýjar lóðir fái á sig þjónustugjöld sem almennt eru ekki lögð á eignir fyrr en á 
síðari stigum.  
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4. Næst er athugað hvort lög eru uppfyllt um álagingu fasteignaskatts. Athugað er hvort 
lagður er fasteignaskattur á allar eignir eða lögleg undantekning frá honum skráð á 
eignina. 

5. Næst er álagning reiknuð á eignirnar. Þá er hægt að fara að skoða niðurstöður 
álagningarinnar með fyrirspurnartólum kerfisins. 

6. Gerðar eru leiðréttingar á einstökum eignum eftir þörfum og útreikningur endurtekinn. 
Notendur eru hvattir til að taka út fyrirspurnina „Aðrar álagningar“ sem finna má undir 
„Álagningargreining“. Hún sýnir hvaða eignir hafa komið fyrir í fyrri álagningum og 
hvað var lagt á þær þá. Ef gerð mats hefur tafist þá er hugsanlegt að t.d. sorpgjald sé 
komið á eignina þó ekki sé búið að leggja á mannvirkið sjálft. Til að leiðrétta slíkt er í 
árshlutfall gjaldsins sett í 0 í mánaðarálagningunni en nýting látin standa óbreytt. 

7. Innheimtuskrá gjalda er stofnuð þegar álagningu er lokið. Með því er álagningin sett á 
fastanúmer og skipt niður á gjaldendur fastanúmeranna í samræmi við skráningu í 
kerfinu. Þá er unnt að nota fleiri greiningartól til að skoða niðurstöður álagningar og 
innheimtu. 

8. Gerðar eru leiðréttingar á gjaldendum ef þarf  og endurreiknað þar til álagning og 
innheimtuskrá er orðin rétt. 

9. Afslættir til elli- og örorkulífeyrisþega eru reiknaðir næst ef ástæða þykir til. Þetta er 
eingöngu gert handvirkt þar sem líkur eru á að hugsanlegir afsláttarþegar séu þegar 
búnir að fá afslátt af öðrum eignum. 

10. Lokaskref vinnslunnar er að loka álagningu.  Við þessa aðgerð eru gerðar loka-
athuganir á innheimtu og síðan stofnuð XML skrá með innheimtugögnum. Þessi skrá 
má sækja af innheimtukerfi viðkomandi sveitarfélags gegnum vefþjónustur líkt og 
aðrar álagningar. Þegar þetta skref hefur verið stigið  og gögn sótt, er ekki unnt að 
gera neinar breytingar nema í gegnum breytingarálagningu. 

11. Nú má einnig taka út skrá með álagningarseðlum, prenta og senda út. Notaðir eru 
venjulegir álagningarseðlar. Gæta skal þess að fara vel yfir hvaða texti á að vera á 
seðlunum. 

 

Vinnan við ferlið sem er lýst hér fyrir ofan er mjög svipuð og við upphafsálagningu. Notast er 
í flestum tilvikum við sömu valmyndir og tól. Mánaðarálagning er almennt stofnuð í mesta 
lagi einu sinni í mánuði. Mörg sveitarfélög munu vilja gera það sjaldnar og fer það eftir fjölda 
nýbygginga í sveitarfélaginu.  

9.2.1 Gjalddagar 

Við lokun álagningar er útbúin innheimtuskrá þar sem gjöldum er dreift á útistandandi 
gjalddaga eftir almennu gjalddagareglu sveitarfélagsins, þ.e. á þá gjalddaga sem eru á eftir 
Frá dags. álagningarinnar. Ef engir gjalddagar eru eftir, er búinn til einn nýr gjalddagi. Hann 
er settur á sama mánaðardag og síðasti gjalddagi gjalddagareglunnar, en er búinn til sem 
næsti mögulegi gjalddagi á eftir Frá dags. álagningarinnar. Sem dæmi má nefna að ef 
sveitarfélag er með 4 gjalddaga sem eru 15.2, 15.3, 15.4 og 15.5 og búinn er til álagning 
með Frá.dags 1.7, þá er búinn til gjalddaginn 15.7 fyrir þessa álagningu. 

9.3 Opnun mánaðarálagningar 
Fyrsta skrefið í álagningarvinnslunni er að sækja gögn úr fasteignaskrá. Þetta er gert með 
því að fara í ferilinn „Opnun mánaðarálagningar“ sem er undir valinu „Álagning“ til vinstri á 
skjánum. 
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Stofnuð er ný álagning ef þarf, annars er notast við núverandi opna mánaðarálagningu. 
Gæta þarf að því, að fyrst álagning er stofnuð sjálfvirkt, þá setur kerfið sjálfkrafa „Frá dags“ 
sem 1. janúar á viðkomandi ári. Fara þarf inn í álagninguna og laga þessa dagsetningu til 
samræmis við þá gjalddaga sem nota á við álagninguna. Þetta er gert í valmyndinni 
Stofnupplýsingar-Álagningar. Hvernig þetta er gert, er betur skýrt hér að ofan.   

Gögn frá fasteignaskrá um nýjar eignir sveitarfélags eru sótt í þessari vinnslu. Loks er hér 
gengið frá hvaða gjaldendur eiga að greiða af eignunum í álagningunni samkvæmt reglum 
sveitarfélagsins. Þessar reglur eru alltaf settar í upphafi árs undir stillingum sveitarfélags. Ef 
eignir hafa áður komið til álagningar, s.s. lóðir, eru þeir gjaldendur notaðir sem þá voru 
skilgreindir. 

 

 

Rétt er að benda notendum á að opna ekki mánaðarálagningu fyrr en innheimtukerfi hefur 
lesið inn gögn frá síðustu álagningu. 

9.4 Uppfæra matseiningargjöld 
Vinnslan setur á hverja eign, sem eru í álagningunni, þau gjöld sem eignin á að bera skv. 
notkun og þeirri gjaldauppsetningu sem tilheyrir viðkomandi notkun.  
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Ákvarðað er einnig fyrir hverja eign hve stóran hluta ársins hún á að bera gjöldin. Þetta 
ræðst af því hvaða dag hver eign fékk sitt fyrsta mat. Miðað er við fyrsta dag næsta mánaðar 
eftir að mat kemur á eignina. 

Ekkert þarf að velja hér nema hvaða álagningu skal vinna með. Þetta er svipuð aðgerð og 
keyrð var í upphafsálagningunni.  

9.5 Athuga nýtingarhlutföll 
Næsta skref í ferlinu er að athuga hvort 100% fasteignaskattur sé lagður á allar eignir.  

 

Til eru undantekningar frá því að lagður sé á 100% fasteignaskattur. Slíkt skal skrá með því 
að setja 0% fasteignaskatt á eignina. Þetta gjald er til skilgreint hjá öllum sveitarfélögum. 
Ekkert skal velja hér annað en álagninguna sem vinna á með. 

Þetta er sama aðgerð og framkvæmd er við upphafsálagningu. Ef vinnslan skilar villuboði 
þarf að fara inn á matseiningarnar og laga nýtingarhlutföll fasteignagjalda á þeim eignum 
sem fengu villu á sama hátt og gert var við upphafsálagningu. 

9.6 Reikna álagningu 
Næsta skref í ferlinu er að reikna álagninguna sjálfa. Valin er rétt álagning og einnig er valið 
að hún sé reiknuð fyrir allar eignir. Niðurstaða vinnslunnar eru reiknuð gjöld á allar 
mateiningar í álagningunni. 
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Þetta er sama aðgerð og notuð er við upphafsálagningu. 

Í lok þessarar aðgerðar má fara að skoða niðurstöður álagningar, bæði í heild og einnig fyrir 
einstakar eignir. Notuð eru sömu tól og þegar upphafsálagning er greind ásamt sérsniðnum 
greiningartólum. 

9.7 Greiningar 
Allar almennar fyrirspurnir sem nota má fyrir upphafsálagningar gilda einnig fyrir 
mánaðarálagningar. Til viðbótar hafa verið búnar til tvær fyrirspurnir til viðbótar fyrir 
mánaðarálagningar: 

  „Nýjar eignir í álagningu“, þessi fyrirspurn birtir fram allar eignir í álagningu sem ekki 
hafa verið til í fyrri álagningum 

 „Aðrar álagningar", þessi fyrirspurn birtir allar eignir sem lagt hefur verið á í öðrum 
álagningum á árinu og þau gjöld sem voru reiknuð þá. 

9.7.1 Nýjar eignir í álagningu 

Til að skoða hvaða eignir eru að koma nýjar inn í álagninguna er valin fyrirspurnin „Nýjar 
eignir í álagningu“ sem finna má undir Fyrirspurnir – Annað. Með fyrirspurninni er hægt að 
skoða opna mánaðarálagningu og birta þær eignir sem ekki hefur verið lagt á áður.  

 

Flestar þessara eigna eru nýjar lóðir en hugsanlega geta þetta einnig verið byggingar sem 
risið hafa hratt og eru komnar á byggingarstig 4 eða hærra. 
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9.7.2 Aðrar álagningar 

Til að skoða hvaða eignir í mánaðarálagningunni hefur verið lagt á áður og hvað lagt var á 
þær, er valin fyrirspurnin „Aðrar álagningar“ sem finna má undir Fyrirspurnir-
Álagningagreining. Sérstaklega skal hér skoða hvort verið sé að einhverju leyti að leggja 
sama gjaldið aftur á eignina. Hætt er við að ef lagt er gjald  á lóð við upphafsálagningu að 
það sé aftur lagt á nýja mannvirkið á lóðinni við mánaðarálagningu. Dæmi um svona gjöld 
eru t.d. gjöld sem ekki eru byggð á fasteignamati heldur eru föst krónutölugjöld. Annað dæmi 
er lóðarleiga. Passa þarf að hún reiknist ekki aftur. Fjallað er sérstaklega um lóðarleigu hér 
aftar í kaflanum um leiðréttingar. 

 

 

Fyrirspurnin sýnir allar eignir í álagningunni og öll gjöld sem lögð eru á þessar eignir.  

9.8 Leiðréttingar 
Eftir útreikning þarf að fara yfir gjöld og leiðrétta. Gott er að skoða skýrsluna „Sundurliðuð 
innheimta“ sem finna má undir Skýrslur – Heildarlistar. Þessa skýrslu er ekki unnt að taka 
fyrr en búið er að keyra aðgerðina „Stofna innheimtuskrá“, sjá hér aftar. 

 

Gæta skal þess að biðja um allar byggðir. Skýrslan sýnir álögð gjöld á fastanúmer í 
álagningunni. Gott er að nota hana sem grunn til leiðréttinga. 
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Líklegt er að leiðrétta þurfi gjöld á borð við sorphirðugjald á einhverjum eignum. Gæta skal 
þess að gjöld eru lögð á matseiningar, eða auðkenni, en skýrslan sýnir álögð gjöld á 
fastanúmer. Undir hverju fastanúmeri geta verið margar matseiningar og því getur þurft að 
skoða og leiðrétta fleiri en eina eign. Að öllu jöfnu er hér rétt að leiðrétta gjald sem verið er 
að leggja á aftur með því að setja árshlutfall á 0 en láta nýtingarhlutfall gjalds halda sér. Með 
þessu helst gjald inni og reiknast þá rétt á næsta ári. Ef gjald á alls ekki vera er það tekið í 
burtu. 

Leiðrétta má og endurreikna eins oft og þurfa þykir þar til álagning er rétt. 

9.9 Afsláttur 
Eingöngu er unnið með afslátt handvirkt í mánaðarálagningu. Aðferðin sem notuð er til að 
veita afslátt er sú sama og við upphafsálagningu. Farið er inn á gjaldandann og 
afsláttarmerkingum á eignum breytt þar. Athugið að gjaldandi gæti hafa fengið afslátt af 
annarri eign í upphafsálagningu. 

9.10 Stofna innheimtuskrá 
Þegar álagning er orðin rétt má stofna innheimtuskrá. Við þessa aðgerð er unnið með þá 
álagningu sem er opin og þær eignir sem tilheyra henni. Vinnslan safnar gjöldum 
matseininga, eða auðkenna, undir fastanúmer sem einingarnar tilheyra og dreifir þeim á 
gjaldendur í samræmi við skráningu í kerfinu. Gerðar eru villuprófanir á dreifingu gjalda á 
gjaldendur til að tryggja að öllum gjöldum sé dreift. 
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Þetta er sama aðgerð og notuð er við upphafsálagningu. 

Hugsanlega þarf að leiðrétta skatthlutfall á einhverjum eignum, líkt og þurfti við 
upphafsálagningu. Eftir að það er gert er aftur reynt að stofna innheimtuskrá, en það má 
gera eins oft og þurfa þykir. Skráin stofnast hins vegar ekki fyrr en allar villur hafa verið 
leiðréttar. 

 

9.11 Loka álagningu 
Þessi vinnsla lokar upphafs- eða mánaðarálagningu. Einnig býr hún til gjalddagafærslur fyrir 
þau gjöld sem eru í álagningunni. Eftir þessa keyrslu má sækja álagninguna gegnum 
vefþjónustu yfir í innheimtukerfi. Rétt er að muna að sækja gjalddagaskrá einnig. 

 

9.12 Prentun álagningarseðla 
Þegar prenta á álagningarseðla mánaðarálagningar er farið í valmyndina Skýrslur, 
Álagningarlistar og þar í Álagningarseðill. Prentunin er á allan hátt eins og venjuleg prentun 
álagningarseðla. Útlitið er eins. Eina breytingin á seðlinum er að ársnýtingarhlutfallið er 
annað og einungis eru notaðir þeir gjalddagar sem enn eru útistandandi. Athugið hér að rétt 
getur verið að setja annan skýringartexta á álagningarseðilinn en notaður var í 
upphafsálagningunni, en þetta er þó val sveitarfélags. 

 

 

Hægt er að velja að prenta alla álagningarseðla innan viðkomandi tímabils með því að hafa 
engin skilyrði í Greiðendur eða Fastanúmer reitunum.  

Loks skal passa að velja hvort taka eigi út alla seðla eða einungis þá sem prenta á. 
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10 Þjónustuviðmót 
Þjónustuviðmótið er sérstakt viðmót álagningarkerfisins sem er byggt á „Smart Client“ tækni 
frá Microsoft. Þetta býður upp á að keyra álagningarkerfið líkt og það sér keyrt beint í 
umhverfi notandans eins og venjulegt forrit þó að það sé í raun keyrt frá Fasteignaskrá 
Íslands í gegnum vefþjónustur. Þetta viðmót er í þróun. Viðmótið er einungis virkt í  tölvum 
sem eru með Windows stýrikerfið.   

Viðmótið sýnir eftirfarandi: 

 Greiningar 

 Álagning 

 

Greiningarhlutinn skiptist svo í þrjá hluta: 

 Fyrirspurnir 

 Skýrslur 

 Teningur 

 

Álagningarhlutinn er þrír hlutar: 

 Matseiningar 

 Gjaldendur 

 Eignir og gjaldendur 

 

Í þessari handbók verður farið yfir hvern hluta fyrir sig og hann útskýrður. Álagning sem slík 
er skýrð annars staðar í þessari handbók.  

10.1 Aðgangur 
Einungis þeir notendur sem skráður eru með réttan aðgang, hafa aðgang þessu viðmóti. 
Þjónustuborð Fasteignaskrár Íslands sér um að úthluta þessum aðgangi í samráði við 
kerfisstjóra viðkomandi sveitarfélags. 

Aðgangur að viðmótinu er í gegnum neðsta valmöguleikann í aðalvalmynd kerfisins sem 
heitir „Teningur/Afgreiðsla“. Einnig má það finna undir Start -> All Programs -> Tölvumiðlun -
> Álagningarkerfi eftir að það hefur verið keyrt í fyrsta skipti í vefhlutanum. 
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Þegar þetta er valið í fyrsta skipti er viðmótið sótt og sett upp hjá notanda. Það getur tekið 
nokkrar mínútur. Hugsanlegt er að uppsetning heppnist ekki vegna eldveggjastillinga hjá 
viðkomandi sveitarfélagi. Ef svo er, skal hafa samband við þjónustuborð Fasteignaskrár 
Íslands og fá aðstoð. Einnig er viðmótið sjálfkrafa sótt upp á nýtt þegar breytingar hafa verið 
gerðar á því.  

 Ekkert er því til fyrirstöðu að hafa viðmótið stöðugt opið. Það er því þægilegt fyrir aðila sem 
eru  að svara fyrirspurnum og vilja hafa álagningarkerfið alltaf í gangi.   

Eftir að viðmótið hefur verið sótt, birtist valgluggi þar sem notandi velur sitt sveitarfélag. Þar 
skráir notandi sig inn í kerfið að nýju.  Þá birtist aðalvalmynd þess.  

 

Hún kemur með yfirvalið „Greiningar“ sem sjálfgefið val.  Ef notandi vill vinna með gjaldendur 
eða matseiningar smellir hann einfaldlega  á textann „Álagning“ neðst til vinstri. 

Unnið er við kerfið í gluggum svo unnt er að vinna við fleiri en eina aðgerð í einu. 

10.2 Greiningar 
Greiningar þjónustuviðmóts eru þrenns konar. Tvær þeirra eru svipaðar þeim sem eru í 
álagningarkerfinu, þ.e. fyrirspurnum og skýrslum. Þá þriðju, Teningur, er einungis að finna í 
þessu viðmóti. 

10.2.1 Fyrirspurnir 

Finna má sömu fyrirspurnir í þessu viðmóti og eru í  vefviðmóti kerfisins. Viðmótið er heldur 
þægilegra en vefviðmótið en hefur enn þann annmarka að ekki er unnt að kafa dýpra í 
niðurstöður fyrirspurnar. Við innslátt skilyrða  reynir kerfið að hjálpa til við að fylla út skilyrði. 
Sem dæmi má nefna að þar sem kennitölur og fastanúmer eru inni í forsendum skýrslna þá 
er kominn hnappur þar fyrir aftan. Ef ýtt er á hann opnast listi sem sýnir dæmi um 
valmöguleika. Einnig er hægt að ýta á F12 til að opna listann. 
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Fyrirspurnirnar eru þær sömu og í vefviðmótinu. Niðurstöður eru birtar undir sér flipa og er 
því unnt að flakka á milli forsendna fyrirspurnar og niðurstöðu.  

 

Excel hnappur er á valhnappi fyrir ofan gluggann. Einnig opnast valmynd ef smellt er með 
hægri músarhnappi á niðurstöðulistann og er þar m.a. unnt að vista og opna í Excel eða á 
öðru formi. Loks má þar velja hvaða dálkar eru sýnilegir og hverjir ekki. 

Ef hægrismellt er á haus dálksins má búa til samtölur dálka.  
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Hægt er að velja ýmsar reikniaðgerðir sem framkvæmdar eru á dálknum eins og t.d.  að 
reikna samtölur fyrir marga dálka í einu. 

10.2.2 Skýrslur 

Sömu skýrslur eru í þessu viðmóti og í vefhlutanum. Í raun er kerfið það sama og í 
vefviðmótinu og er pdf formið nýtt til að birta skýrslur. Því er ekki ástæða til að skýra 
skýrslurnar nánar, heldur er bent þann hluta handbókarinnar sem fjallar um skýrslur. 
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10.2.3 Teningur 

Teningurinn er nýtt greiningartól fyrir álagningar. Hann er notaður til að skoða gögn á ýmsan 
hátt, allt eftir óskum notenda. Hægt er að vinna með tening á sama hátt og Pivot töflur í 
Excel, en margir notendur þekkja þær. Í eftirfarandi kafla eru teningsfyrirspurnirnar útskýrðar 
og hvernig má nota þær. 

10.3 Teningsfyrirspurnir 
Erfitt er að útskýra í smáatriðum virkni tenings og er notendum bent á að prófa sig áfram. 
Virkni tenings verður útskýrð með dæminu um greiningu fasteignagjalda svo og með því að 
lýsa sýndum gögnum og síum sem beita má á gögnin. 

Fyrirspurnum tenings er skipt í þrjá hópa: 

 Afsláttur 

 Gjaldagreining 

 Sérgjaldagreining 

 

Afsláttur eru greiningaskýrslur sem tengjast endurreikningi afslátta og niðurstöðum 
afsláttarreikninga.  

Gjaldagreiningar eru greiningar sem tengjast álagningu og forsendum hennar. 

Sérgjaldagreining eru greiningar sem ætlaðar eru til sérstakra greininga annarra aðila en 
sveitarfélaga. 

10.3.1 Gjaldagreining 

Fyrirspurnir  undir flokknum gjaldagreining eru til greiningar á gjöldum og gjaldendum. Þær 
eru: 

 Álögð gjöld og gjaldstofnar 

 Greining fasteignagjalda 

 Greining innheimtu 

 Greining kennitala 

 Jöfnunarsjóður 

 Eignir og gjöld 

 Heildarfermetrar bygginga 

 Mat og eignir 

 Greining afsláttaþega 

 Gjalddagaupphæðir 

Í öllum þessum fyrirspurnum er grunnurinn öll álagningargögn sveitarfélags. Þó eru sumar 
þeirra ætlaðar til að skoða gögn ákveðinna eigenda eða gjaldenda. 

10.3.1.1 Greining fasteignagjalda 

Við þessa greiningu er unnið með álagningargögn, þ.e. matseiningar og hvað lagt er á þær. 

Til að velja gagnasettið sem vinna á með er fyrst farið í gegnum valmynd þar sem gjöld og 
álagningar eru valdar sem skoða á. 
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Hægt er að vinna með fleiri en eina álagningu og álagningarár. Einnig er unnt að takmarka 
sig við ákveðin gjöld og jafnvel eina götu í sveitarfélagi.  Þetta er gert til að mögulegt sé að 
takmarka gagnasettið sem unnið er með eins og unnt er. Í stærri sveitarfélögum getur verið 
mikið magn  gagna að ræða, þar sem unnið er með matseiningarnar sjálfar svo og hvert 
gjald. Eftir að gagnasett hefur verið valið er smellt á hnappinn opna. Tekið getur nokkra 
stund að sækja gögnin, en þau eru sótt í heild yfir á tölvu notanda og unnið með þau þaðan. 
Þetta er gert til að hraða aðgerðum.  Hægt er að hætta við að sækja gögnin með því að ýta á 
„Escape“  hnappinn á lyklaborðinu. 

Fyrst birtist valmynd sem sýnir þau gögn sem unnt er að birta, án allra leitarskilyrða. Þetta 
eru því heildarsamtölur gagnanna. Gögnin sem unnt er að birta eru eftirfarandi: 

 Raunálag, eða álagningin sjálf 

 Húsmat 

 Lóðarhlutamat 

 Lóðarstærð 

 Álagningarstofn 

 Brúttó rúmmál 

 Flatarmál 
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Þessi gögn má síðan skoða á ýmsan hátt. Fyrir ofan gögnin eru sýnd þau atriði sem unnt er 
að skoða og sía gögnin eftir. Þessi atriði eru eftirfarandi: 

 Álagningarár 

 Álagning 

 Gjaldanúmer, þ.e. gjaldið sjálft 

 Byggð 

 Tegund gjalds, s.s. Fasteignagjald eða lóðarleiga 

 Heimilisfang, þ.e. fastanúmer eignar ásamt heimilisfangi þess.  

 Auðkenni 

 Eigendakóði 

 Gjaldflokkur 

 Notkun 

 Skattflokkur 

 Gjaldflokkur 

 Notkun lóðar 

 Byggingarstig 

Unnt að sía gögnin bæði lárétt og lóðrétt með þessum atriðum. Það er einfaldlega gert með 
því að draga viðkomandi atriði með músinni annað hvort í dálkinn vinstra megin, eða fyrir 
ofan dálkanna.  Unnt er að blanda þessum atriðum saman að vild. Það atriði sem skoðað er 
á undan verður þá yfirflokkur fyrir það atriði sem talið er á eftir. 

Við notkun tveggja atriða er einungis fyrra atriðið sýnt en það seinna er falið. 
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Til að sjá allar niðurstöður er hægrismellt á dálkinn með gula + tákninu og valið „Expand all 
nodes“. Einnig er unnt að smella beint á + táknið og þá opnast viðkomandi lína. Hér má 
einnig slökkva og kveikja á millisummum sem sjálfvirkt eru búnar til við beitingu margra 
skilyrða. 

Eftirfarandi er dæmi um fullunna fyrirspurn. Þar hefur verið valið að skoða hvaða gjöld hafa 
verið lögð á í hverjum skattflokk, greind niður eftir tegund gjalds og gjaldanúmeri. 

 Niðurstöður má síðan vista í Excel eða á einhverju öðru formi með því að velja „Aðgerðir“ 
neðst til vinstri. Einnig má vista uppsetningu á greiningu eða sækja einhverja aðra 
uppsetningu með því að velja viðkomandi aðgerðir þarna.  Unnt er því að vista niður 
greiningar á gögnum og endurnýta ef óskað er, annað hvort fyrir sömu gögn eða annað sett 
af gögnum. 
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Athugið að einnig má gera uppsetningu sem þegar hefur verið vistuð að sjálfgefinni 
uppsetningu. Þá opnast alltaf viðkomandi fyrirspurn með þeirri uppsetningu. Þetta getur 
sparað vinnu ef fyrirspurn er mikið notuð. 

Breyta má formi talna sem sýndar eru og einnig hvaða gögn eru sýnd. Þetta er gert með því 
að velja summutáknið efst til vinstri í teningum. 

 

 

Í þessari valmynd má kveikja og slökkva á því hvaða gögn birtast og á hvaða formi tölurnar 
eru. Athugið að fara þarf niður í heiti dálksins til að breyta forminu, þ.e. „sprengja upp“  + 
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táknin þar til stakið sjálft er fundið.  Einnig er hér unnt að endurraða dálkum. Það er gert með 
því að draga þá til í valmyndinni. 

10.3.1.2 Álögð gjöld og gjaldstofnar 

Fyrirspurnin er notuð til að skoða eignir sem gjald er lagt á, hvort sem það reiknast eða ekki. 
Til samanburðar skoðar fyrirspurnin „Greining fasteignagjalda“ einungis þær eignir sem gjald 
reiknast á.  

Valið er álagningarár og tegund gjalds sem á að skoða. 

 

Mögulegir dálkar sem birta niðurstöður eru: 

 Flatarmál 

 Brúttórúmmál 

 Raunálag (viðkomandi gjalds) 

Við þetta má síðan bæta fjölda eininga bak við tölurnar. 

Sía má gögnin með eftirfarandi: 

 Byggingarstig (matsstig) 

 Ár 

 Auðkenni 

 Fastanúmer 

 Heimilisfang 

 Notkunartexti 

 Notkun 

 Notkun lóðar 

 Eining (flatarmáls) 

 Gjaldanúmer 

 Texti (gjaldanúmers) 

Dæmi um niðurstöðu er eftirfarandi greining sem birtir álagt gjald pr byggingarstig, eða 
matsstig eigna. 
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Hana má nota til samanburðar við álögð gjöld til greininga á álagningu. 

10.3.1.3 Greining innheimtu 

Þessi greining er ætluð til að greina innheimtu álagningar, þ.e. hvað lagt er á gjaldendur. 
Fyrst er valið gagnasett sem vinna á með. 

 

Valdar eru þær álagningar sem vinna á með ásamt gjaldendum og fastanúmerum, ef ætlunin 
er að takmarka fjölda þeirra. Sjálfgefið er að taka með alla gjaldendur og öll fastanúmer. 
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Eftir að valið er að opna, eru gögnin sótt. Þá birtast heildaniðurstöður greiðslu gjaldanda.  

Unnt er að sía gögnin til í samræmi við óskir með eftirfarandi atriðum: 

 Gjaldnr, eða númer gjalds 

 Texti, eða heiti gjalds. 

 Álagningar númer, eða álagning 

 Fastanúmer 

 Heimilisfang 

 Notkun 

 Notkunartexti 

 Skattflokkur 

 Kennitala 

 Nafn 

 Tegund gjalds 

 Texti, eða heiti tegundar  

 
Unnt er að blanda þessum atriðum saman að vild til að greina gögnin. 
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10.3.1.4 Greining kennitala 

Þessi greining er til  að skoða eignir og gjöld á ákveðna kennitölu. 

 

Byrjað er á að velja álagningarár og því næst þá kennitölu sem skoða á. Að jafnaði er sama 
kennitala sett báðum megin. Almennt er einnig sleppt að setja eitthvað í fastanúmer. 
Sjálfgefið er að öll fastanúmer eru tekinn með. 

 

Í upphafi eru birt eftirfarandi gögn: 

 Greiðsla 

 Skattahlutfall , þ.e. skatthlutfall valinnar kennitölu 

 Flatarmál eigna 

 Húsmat eigna 

 Lóðarmat eigna 
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Slökkva má á þeim gögnum sem ekki er þörf á að skoða. 

Atriði sem sía má eftir, eru eftirfarandi: 

 Heimilisfang 

 Álagningarár 

 Kennitala (notað ef valin eru gögn með fleiri en einum eiganda) 

 Nafn eiganda 

 Lögheimili eiganda 

 Landnúmer eignar 

 Póstnúmer, hjá  eiganda 

 Fastanúmer 

 Auðkenni 

 Landnúmer 

 Notkunartexti 

 Notkun 

 Byggingarár 

Blanda má þessum síum saman að vild. Athugið að ekki er verið að lista álagningu á 
eignirnar, heldur greiðslu á kennitöluna. 

10.3.1.5 Eignir og gjöld 

Þessi fyrirspurn greinir eignir einnar kennitölu, hvort sem stendur fyrir eiganda eða 
gjaldanda. 

 

 
 
Ein kennitala er valin til skoðunar. Fjöldi dálka sem unnt er að skoða er eftirfarandi: 
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 Eignahlutfall 

 Skattahlutfall 

 Flatarmál 

 Brúttó m3 

 Lóðarhlutamat 

 Húsmat 

 Álagningarstofn 

 Brunabótamat 

 Fasteignaskattur 

 Lóðarleiga 

 Fráveita 

 Vatnsgjald 

 Sorpgjöld 

 Önnur þjónusta 

 Alls fasteignagjöld 

 
Sía má gögn eftir eftirfarandi skilyrðum: 

 Álagningarár 

 Fastanúmer 

 Heimilisfang 

 Eigandanúmer 

 Kennitala 

 Eigandi 

 Merking, þ.e. matshluti skv. merkingu fasteignaskrár 

 Notkun lóðar 

 Notkunartexti 

 Skattflokkur 

 Byggingarstig 

 Byggingarár 
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Með alla þessa möguleika geta niðurstöður greininga verið mjög fjölbreytilegar. 

10.3.1.6 Heildarfermetrar bygginga 

Þessi greining er notuð til að skoða álagningarstofn sveitarfélags sem byggja á eiginleika 
eigna. Hér er unnt er að skoða fermetra eigna og fjölda. Til að opna fyrirspurnina er valið 
hvaða álagningarár á að skoða og einnig er unnt að takmarka fyrirspurnina við ákveðin 
byggingarstig. Gott getur verið að bera saman tölur á milli ára til að átta sig á þróun  

 

Mögulegir dálkar eru: 

 Flatarmál eigna 

 Fjöldi eigna 
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Niðurstöðuna má sía með eftirfarandi: 

 Ár 

 Byggingarstig 

 Eining (flatarmáls) 

 Heimilisfang 

 Fastanúmer 

 Auðkenni 

Eftirfarandi er dæmi um niðurstöðu: 

 

Fyrirspurnina má nota til að gera sér grein fyrir heildarmagni eigna í sveitarfélagi og bera það 
saman við það sem lagt er á, og einnig það sem innheimt eru gjöld af. 

10.3.1.7 Mat og eignir 

Þessi fyrirspurn er einfaldari útgáfa af fyrirspurninni hér að ofan.  Leitað er að eignum sem 
tengjast einni kennitölu. 
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Mögulegir dálkar eru eftirfarandi: 

 

 Skattahlutfall 

 Húsmat 

 Lóðarhlutamat 

 Fasteignaskattur 

 Lóðarleiga 

Sía má gögn eftir eftirfarandi skilyrðum: 

 Álagningarár 

 Fastanúmer 

 Skattflokkur 

 Eigendakóði 

 Heimilisfang 

10.3.1.8 Greining afsláttaþega 

Þessi fyrirspurn er notuð til að skoða heildarniðurstöðu afsláttarvinnslu valinnar álagningar. 
Einungis er valið hvaða álagningu á að vinna með: 
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Mögulegir dálkar eru eftirfarandi: 

 Skattahlutfall 

 Fasteignaskattur 

 Afsláttur fasteignaskatts 

 Fráveita 

 Afsláttur fráveitu 

 Vatnsgjald 

 Afsláttur vatnsgjalds 

 Sorpgjöld 

 Afsláttur sorpgjalda 

 Alls fasteignagjöld 

 Afsláttur samtals 

 

Sía má gögnin eftir eftirfarandi: 

 Rsk afsláttarmerking 

 Nafn 

 Lögheimili 
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 Fastanúmer 

 Heimilisfang fastanúmers 

Greiningin listar alla þá sem eru orðnir 67 og eldri ásamt öryrkjum. Því má greina þá eldri 
borgara sem ekki fá afslátt og vinna tölfræði út frá því. 

10.3.1.9 Gjalddagaupphæðir 

Þessi fyrirspurn er notuð til að skoða dreifingu gjalda á gjalddaga. Einungis er unnið með 
heildargjöld. Í opnun greiningar er einungis valið álagningarár.  

 

 

 
Mögulegir dálkar eru: 

 Gjalddagaupphæð 

 Fjöldi gjaldenda 

 

Sía má gögn með eftirfarandi: 

 Gjalddagar 

 Álagningarnúmer 

10.3.2 Afslættir 

Í stað fyrirspurna til að skoða niðurstöður endurreiknings afslátta, hafa verið útbúnar nokkrar 
fyrirspurnir í teningnum til að greina þessar niðurstöður. Fyrir þessar greiningar hafa til 
viðbótar verið settar upp nokkrar uppsetningar á niðurstöðu sem notendur geta nýtt sér til að 
flýta fyrir. 

Greiningunum er tvískipt: 

 Prufureikningur 
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 Niðurstöður 

Greiningar undir „Prufureikningur“ eru ætlaðar til að greina niðurstöður prufureikninga. Þær 
eru: 

 Afsláttarsaga 

 Reiknaður afsláttur 

 Afsláttur tekjuhópar 

 Forsendur fyrir fastan afslátt 

 

Undir „Niðurstöður“ er tvær greiningar: 

 Niðurstöður afslátta 

 Samanburður endurreiknings  

10.3.2.1 Afsláttarsaga 

Þessi greining er notuð til að skoða niðurstöðu prufureiknings endurreiknings afslátta. Hún 
birtir lista yfir hverjir hafa fengið hvaða afslátt svo og hvaða afslátt þeir höfðu fyrir 
endurreikning afslátta. Hér er því unnt að skoða hvernig endurreikningur myndi breyta 
afslætti frá upphafskeyrslu. 

 

Unnt er að velja hóp af kennitölum eða fastanúmerum til að skoða, en að öllu jöfnu eru 
sjálfgefin gildi notuð, og eru þá allar kennitölur sóttar. 
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Greiningin opnast með fyrirfram ákveðinni uppsetningu sem er kölluð VarVerðurAlls. Þessi 
uppsetning telur fjölda afsláttarþega eftir því hvort og hvernig þeir breytast. Þessi uppsetning  
getur verið grunnur að nánari greiningu. 

Fyrsti dálkurinn sem sýndur er, er teljari sem telur fjölda afsláttarþega í hverjum flokki.  
Einnig eru sýndir þrír dálkar sem sýna fyrri afslátt afsláttarþega, niðurstöðu 
endurreikningsins svo og breytinguna. 

Sía má gögn eftir eftirfarandi skilyrðum: 

 Samanburður 

 Afsláttarregla var 

 Ný afsláttarregla 

 Álagningarár 

 Fastanúmer (með heiti) 

 Kennitala (með nafni) 

 Afdrif 

 Fæðingarár (tveir síðustu stafirnir) 

 Heimili í nefnifalli 

 Lögheimili 

 Rsk afsláttarmerking 

 
Rsk afsláttarmerking er eftirfarandi: 

 

 1 er ellilífeyrisþegi 

 2 er örorkulífeyrisþegi 

 3 er elli- og örorkulífeyrisþegi 
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Til að spara vinnu hafa verið búnar til fleiri uppsetningar: 

 Nýir afsláttarþegar 

 Missa afslátt 

 Flokkabreytingar 

Þessar greiningar skýra sig sjálfar. 

10.3.2.2 Reiknaður afsláttur 

Þessi greining birtir tölulegar niðurstöður endurreiknings. Hægt er að velja afmarkaðan fjölda 
af kennitölum og/eða fastanúmerum en öllu jöfnu eru sjálfgefin gildi notuð og er þá allt settið 
sótt. 

 

 

Fyrirspurnin opnast  með fyrirframvalinni uppsetningu, ÁrktFnrGjald, sem listar afslætti 
sundurliðaða á nafn og fastanúmer. 

Fyrirspurnin sýnir bæði afslátt og skattstofninn. Athugið samt að skattstofninn leggst ekki 
alltaf rétt saman í samtölum. 

Gögn má greina eftir: 

 Álagningarár 

 Ný afsláttarregla 

 Kennitala (með nafni) 

 Fastanúmer (með heiti) 

 Gjald (sem veittur ef afsláttur af) 

 Tegund 

 Stofnfærslan, svið sem notað er til greiningar á RSK vinnslum. Almennt ekki notað. 

 Afdrif 
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 Fæðingarár 

 

 

Fyrir þessa greiningu  hafa einnig verðið búnar til fleiri uppsetningar sem nota má sem grunn 
fyrir áframhaldandi greiningu: 

 Samtölur - sýnir heildarniðurstöðu endurreiknings 

 Heildarbreyting með upphæðum –sýnir heildarbreytingu hverrar afsláttarreglu sem 
notuð er 

10.3.2.3 Afsláttur tekjuhópar 

Þessi greining telur gjaldendur eftir því á hvaða tekjubili gjaldandi er.  Ekkert er valið heldur 
er greiningin opnuð án valinna skilyrða. 
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Greiningin tekur afsláttarreglur sveitarfélags og skiptir tekjuviðmiðum í bil sem hvert er 
100.000 kr. Talið er fyrir hvert bil hve margir afsláttaþegar lenda í hverju bili, bæði fyrir 
einstaklinga og hjón. 

Því eru síurnar tvær: 

 Skattstofn 

 Hjúskaparstaða 

Þessa greiningu geta sveitarfélög notað til að skoða tekjudreifingu afsláttarþega og gera 
betri afsláttarreglur. 

10.3.2.4 Forsendur fyrir fastan afslátt 

Greiningin er gerð til að unnt sé að vinna áætlanir fyrir fastan afslátt, en hún er nýtileg til mun 
víðtækari áætlanagerðar. 

 

Fyrst er valið hvaða ár á að skoða og einnig hvaða gjaldendur. Gjaldendur eru valdir út frá 
fæðingarári, og finnur kerfið þá gjaldendur sem fæddir eru á viðkomandi ári eða fyrr. 

Opnast þá teningur sem sýnir þrjá dálka: 

 Eignarhlutfall 

 Skatthlutfall 

 Raunálagning 

Þessi gögn má sía með eftirfarandi: 

 Fastanúmer 

 Númer eignarhluta 

 Kennitala 

 Nafn 

 Fæðingarár 
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 Heimilisfang fastanúmers 

 Lögheimili skv. álagningarkerfi 

 Lögheimili skv. þjóðskrá 

 Tegund gjalds 

Með þessari greiningu má áætla bæði gjöld og afslætti, en rétt er að vinna hér hráefni í 
greiningar og fullklára þær í Excel. 

10.3.2.5 Niðurstöður afslátta 

Þessi greining er notuð til að skoða niðurstöður afsláttarreikninga. Unnið er með allar 
álagningar sem til eru hjá sveitarfélagi. 

Einungis er valið þau eða það álagningarár sem vinna á með. 

 

 

Sýndir eru tveir dálkar. Sá fyrri, teljari telur eina færslu fyrir hvert gjald og gjaldanda. Ef 
sveitarfélag veitir afslátt af fleiri en einu gjaldi, er gjaldandi talinn einu sinni fyrir hvert gjald. 
Ef ætlunin er að telja afsláttarþega er því best að stilla greininguna þannig að einungis sé 
skoðaður afsláttur af fasteignaskatti. 

Seinni dálkurinn sýnir afslátt til gjaldanda. 

 Gögn má  greina eftir: 

 Álagningarár 

 Álagningarnúmer 

 Tegund, þ.e. tegund álagningar 

 Kennitala 

 Fæðingarár 

 Fastanúmer 

 Heimilisfang 

 Afsláttarregla 

 Gjaldnúmer, þ.e. af hvaða gjaldi er veittur afsláttur 

 Afdrif 

Dæmi um greiningu er eftirfarandi: 

Valið er að skoða hve margir afsláttarþegar voru í upphafsálagningu og hvað margir í 
endurreikningi. Til þess að gera þetta er einungis skoðaður fasteignaskattur. Einnig er öllum 
breytingarálagningum sleppt í vali á tegund. Þeir sem merktir eru „Null“ í endurreikningum 
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eru þeir sem duttu út í endurreikningi. Því er afsláttartalan jákvæð tala, eða endurgreiðsla á 
ofreiknunum afslætti. 

 

 

Notendur þurfa að smíða sínar eigin greiningar sem hentar þeirra þörfum. Þjónustuborð 
Fasteignaskrár Íslands mun geta aðstoðað menn við að setja saman greiningar ef þarf. 

10.3.2.6 Samanburður endurreiknings 

Fyrirspurnin listar niðurstöðu endurreiknings, þ.a. sjá má hverjir færðust milli flokka í 
endurreikningi. Greina þá þetta niður á einstakling og eign. Einungis er valið álagningarár. 

 

Eftirfarandi dálkar eru sýndir: 

 Afsláttur bakfærður 

 Afsláttur verður 

 Afsláttur breyting 

Sía má gögn með eftirfarandi: 

 Samanburður 

 Afsláttur var 

 Afsláttur (er) 

 Ár 

 Álagning 

 Fastanúmer 

 Nafn 
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 Heimili í nefnifalli 

 Afdrif 

 Fæðingarár 

 Lögheimili 

 Rsk afsl. 

10.3.3 Sérgjaldagreining 

Undir þessu flokki fyrirspurna eru fyrirspurnir sem ætlaðar eru öðrum notendum en 
sveitarfélögum, svo sem Jöfnunarsjóði og Sambandi Íslenskra Sveitarfélaga. 

10.3.3.1 Álögð gjöld 

Fyrirspurnin greinir álögð fasteignagjöld sveitarfélags. Einungis er valið álagningarár. 

 

Fyrirspurnin listar eftirfarandi dálka: 

 Reiknistofn gjalds 

 Álagningarprósentu (athugið að skoða þetta pr eign) 

 Raunálagningu 

 Sía má gögn eftir eftirfarandi: 

 Sveitarfélaganúmer 

 Álagningarár 

 Tegund gjalds 

 Skattflokkur 

 Reiknistofn 

 Heiti 

 Auðkenni 

 Fastanúmer 

 Heimilisfang 

Notendur eru hvattir til að prófa sig áfram. 
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10.3.3.2 Greining afsláttarreglna 

Fyrirspurnin er notuð til að skoða afsláttarreglur sveitafélags. Einungis er valið álagningarár. 

 

Fyrirspurnin sýnir eftirfarandi dálka: 

 Neðri mörk tekjubils 

 Efri mörk tekjubils 

 Afsláttarprósentu 

Upphæð ( ef um krónutöluafslátt er að ræða) 

Sía má gögnin með eftirfarandi: 

 Texti – af hverju afsláttur er veittur 

 Afsláttarmerki – heiti afsláttarreglu 

 Hjúskaparstaða 

Fyrirspurnin er ætluð til yfirlitsgerðar á afsláttarreglum sveitarfélaga 

10.3.3.3 Jöfnunarsjóður 

Þessi greining er ætluð fyrir Jöfnunarsjóð til greiningar álagningarstofna, en greiningin er 
forsenda fyrir úthlutun úr sjóðsins. Hún er ekki hugsuð til afnota fyrir sveitarfélög en þau hafa 
aðgang að henni og geta nýtt hana ef þau þurfa.  

 
Einungis er valið álagningarár og birtist þá eftirfarandi: 
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Hægt er að skoða mikinn fjölda dálka og eru þeir eftirfarandi: 

 Húsmat 

 Lóðarhlutamat 

 Reiknistofn, þ.e. viðmiðunarstofn vegna jöfnunar 

 Álagningarstofn 

 Álagningarprósenta A, þ.e. A-húsnæðis 

 Fasteignaskattur A, þ.e. A-húsnæðis 

 Álagningarprósenta B, þ.e. B-húsnæðis 

 Fasteignaskattur B, þ.e. B-húsnæðis 

 Álagningarprósenta C, þ.e. C-húsnæðis 

 Fasteignaskattur C, þ.e. C-húsnæðis 

 Reiknistofn afslátta 

 Nýtingarhlutfall A húsnæðis 

 Nýtingarhlutfall B húsnæðis 

 Nýtingarhlutfall C húsnæðis 

 Elli- og örorkuafsláttur  

 Nýtingarhlutfall O húsnæðis 

 

Unnt er að slökkva og kveikja á atriðum eftir þörfum. 

Sía má á eftirfarandi atriðum: 

 Svfnr, þ.e. sveitarfélaganúmer 

 Heiti, þ.e. heiti sveitarfélags 

 Álagningarár 

 Auðkenni 

 Fastanúmer 

 Heimilisfang, með fastanúmeri 
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 Tegund gjalds 

 Skattflokkur 

Blanda má þessum atriðum að vild. Að öllu jöfnu er helst verið að skoða skattflokkinn.  

 

 
 
Í sveitarfélög þar sem eru eignir með blandaða notkun eru fastanúmer og auðkenni skoðuð 
sérstaklega.  Dæmi um þetta eru virkjanir í litlum sveitarfélögum. 
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10.4 Álagning 
Þessi hluti viðmótsins snýr að vinnslu álagninga. Einnig er hér hægt að skoða einstakar 
eignir og gjaldendur.  Hér má gera breytingar á eignum og gjaldendum, en einungis ef opin 
álagning er upphafs- eða mánaðarálagning og þá einungis á þeim eignum og gjaldendum 
sem álagningin nær til. Í upphafsálagningu eru það allar eignir, en í mánaðarálagningu eru 
þetta einungis nýjar eignir sem koma til álagningar. 

Hlutinn skiptist í þrennt: 

 Matseining 

 Gjaldendur 

 Eignir og gjaldendur 

Fyrsti hlutinn er ætlaður til vinnu með matseiningarnar sjálfar, en hinir hlutarnir til vinnu með 
atriði sem snúa að gjaldendum beint, s.s. afsláttarmerkingum 

10.4.1 Matseining 

Til að opna þennan hluta er smellt á Álagning og svo á Matseining.  

 

 Við þetta opnast tómur gluggi. Hann skiptist í tvennt. Efri hlutinn sýnir matseiningar en sá 
neðri sýnir stöðu valinnar einingar. Neðri hlutinn er með nokkrum flipum sem samsvara því 
sem sýnt er í vefviðmóti kerfisins.  Því er unnið hér á svipaðan hátt og í vefhlutanum. 

Efst til hægri í glugganum er sýnt hvaða álagning er opin. Ef engin álagning er opin er það 
einnig sýnt þarna. Einnig er sýnt hvaða ár er opið og er hægt að skipta um ár og þar með 
gagnasett. 

Leitað er að einingu til að vinna með í gegnum leitina neðst. Einnig má velja leit og ýta beint 
á Enter og eru þá valin fjöldi matseininga sóttar. Fjöldanum er stjórnað með vali efst til hægri 
í valmyndinni.  Unnt er að leita eftir ýmsum skilyrðum líkt og í vefviðmótinu.  
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Eftir að eignir eru sóttar má breyta skráningu og gjöldum svo og gjaldendum eignar. 

 

Fellilistar eru hafðir í kerfinu til að einfalda breytingar og er þetta viðmót því hraðvirkara við 
breytingar en vefviðmótið.  

Munið að klikka á Vista hnappinn   til að öruggt sé að breyting sé skráð.  
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Unnt er að eyða gjöldum. Til þess þarf að velja hvert gjald og nota svo ruslafötuna efst í 
viðmótinu. Á sama hátt má bæta við gjaldi. 

 

Til að skoða og/eða breyta skráningu eignar er valinn flipinn „Matseininga skráning“ og 
birtast þá sömu upplýsingar og í flipanum „Skráning“ í vefviðmótinu. Hér er einnig stuðst við 
fellivalmyndir til að breyta gögnum. 

Sami aðgerðahnappur er neðst til vinstri og er neðst til vinstri í vefviðmótinu til að endurstilla 
eignir og endurreikna gjöld.  

Unnt er að skoða gjaldendalistann og finna þær eignir sem tengjast ákveðnum gjaldanda. 
Einnig má finna alla gjaldendur með því að fara í leitina og ýta á Enter.  Til að finna eignir 
sem tilheyra ákveðnum gjaldanda er hægrismelllt á gjaldandann og valið að leita að 
matseiningum. 
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Kerfið sýnir þá þær matseiningar sem tilheyra viðkomandi gjaldanda. 

10.4.2 Gjaldendur 

Valmyndin er ætluð til að skoða og vinna með atriði sem skráð eru beint á hvern gjaldanda. 
Þetta er sama valmynd og má finna undir flipanum „Skráning“ í gjaldendavalmyndinni í 
vefviðmótinu. 

 

 

Byrja þarf á því að finna þann sem vinna á með og má leita að gjaldanda eftir ýmsum 
skilyrðum. Er gjaldandi er fundinn er farið í flipann „Skráning“ og unnið þar með viðkomandi. 
Þetta er sama skráningarvalmynd og í vefviðmótinu og verður því ekki skýrð nánar hér. 
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Athugið þó að til að vista breytingar að nota Enter hnappinn á lyklaborðinu  eða „Vista“ 
hnappinn í valmyndaslánni efst í viðmótinu. 

10.4.3 Eignir og gjaldendur 

Þessi valmynd er fyrst og fremst notuð til að skrá handvirkt eða skoða afsláttarmerkingar á 
eignum valins gjaldanda. Valmyndin hefur sömu aðkomu og gjaldendur hér að ofan.Byrja 
þarf á að finna gjaldanda sem vinna á með. Leita má eftir ýmsum skilyrðum. 
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Eftir að gjaldandi og eign er fundinn er unnt að breyta afsláttarmerkingu gjaldanda. Einnig 
eru öll reiknuð gjöld og afslættir úr öllum álagningum sýnd í glugga fyrir neðan 
skráningarvalmyndina. 

 

Þannig er unnt að sjá hvort og hvað afslættir hafa verið reiknaðir á eignina. 
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11 Áætlanir 
Í þessum kafla er farið yfir þann hluta kerfisins sem snýr að gerð áætlana vegna álagningar 
næsta árs. Þessi viðbót kom inn um mitt ár 2009 þegar breytingar voru gerðar á gerð og 
útgáfu fasteignamats. Þá var tekinn upp sá háttur að birta fasteignamat 1. júní sem tekur 
gildi 1. janúar næsta ár. Þetta er breyting frá því sem var, þegar mat næsta árs var birt í lok 
desember. Þetta býður upp á þann möguleika að unnt er að gera áætlun um hvað 
sveitarfélög fá í fasteignagjöld um mitt ár árið á undan. Þessi hluti kerfisins er notaður til að 
gera þetta. Unnt er að breyta forsendum gjalda og afslátta og skoða hvaða áhrif það hefur á 
tekjur sveitarfélags og þannig gera tilraunir með mismunandi gjöld og afslætti. 

Í upphaf árs þegar upphafsálagning er stofnuð er áætlun ársins hent. Þá er hún orðin óþörf 
því upphafsálagningin veitir í raun sömu upplýsingar. Áætlunin er því ekki geymd í kerfinu 
lengur en á því ári sem hún er búin til. 

Aðgangur að áætlunarhluta kerfisins er takmarkaður við ákveðinn notanda sem skilgreindur 
er sérstaklega í þessu skyni fyrir hvert sveitarfélag. Þjónustuborð Fasteignaskrár sér um að 
útbúna þennan aðgang fyrir sveitarfélög. Sækja þarf sérstaklega um þennan aðgang. 
Umsóknareyðublað er á heimasíðu Fasteignaskrár undir: 

 www.fasteignaskra.is/Skraningaradilar/Alagningaradilar  

Áætlunarvinnan er unnin í vefviðmóti kerfisins en þó má nota þjónustuviðmót til að greina 
niðurstöður ef notendur vilja. 

Áætlunin er unnin á svipaðan hátt og upphafsálagning. Búin er til sérstök áætlunarálagning í 
kerfinu vegna þessa sem áætlunarnotandinn hefur einn aðgang að. Gögn um eignir eru sótt í 
Fasteignaskrá og forsendur álagningar eru afritaðar frá fyrra ári til að mynda grunn 
álagningarinnar. Notaður er sérstakur hluti kerfisins fyrir þetta sem finna má í valmynd 
kerfisins undir „Áætlun“. 

 

 

Ferlið í vinnslu áætlunar er eftirfarandi: 

1. Fyrst er áætlun opnuð. Í þessu ferli er áætlunin búin til  og gögn sótt um eignir og 
gjaldendur í Fasteignaskrá.   

2. Næst eru álagningarforsendur afritaðar. Í þessari aðgerð eru stofntöflur afritaðar milli 
ára, þ.e. gjöld og gjaldauppsetningar, svo og gjöld matseininga og afsláttarmerkingar 
eigna. 

3. Næst eru masteiningagjöld uppfærð. Sett eru gjöld á nýjar eignir samkvæmt notkun 
eigna.  

http://www.fasteignaskra.is/Skraningaradilar/Alagningaradilar
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4. Þá eru nýtingarflutföll athuguð. Þetta er gert til að tryggja að allar eignir beri 
fasteignaskatt. 

5. Næst er álagning reiknuð. Þá má skoða niðurstöður álagningar 

6. Þá er innheimtuskrá uppfærð. Þessi aðgerð skiptir gjöldum á gjaldendur. 

7. Þá eru afslættir reiknaðir. Notaðar eru afsláttarmerkingar fyrra árs. Því þarf einungis 
að reikna afslætti. Ef notaður er hlutfallslegur afsláttur þarf að sækja fyrst 
tekjuupplýsingar til RSK líkt og gert er í upphafsálagningu. 

8. Þá má skoða niðurstöður útreikninga.  Notuð eru sömu tól og við upphafsálagningu til 
að skoða niðurstöður auk tveggja nýrra fyirspurna. 

9. Ef þarf, má breyta forsendum og endurtaka skref 5-7. Einnig má henda áætlun og 
byrja upp á nýtt frá skrefi 1. 

Hver valmynd í áætlunarhluta  kerfisins verður nú skýrð nánar. 

 

11.1 Opna áætlun 
Í þessari aðgerð er ný áætlun stofnuð. Einungis er hægt að hafa eina áætlun fyrir hvert 
ár. Hins vegar má eyða þessari áætlun og stofna aðra. Þetta gæti verið hagnýtt ef 
áætlunarvinna er endurtekin í lok árs og vilji er til að sækja aftur upplýsingar um eignir 
og/eða tekjur. 

 

 

Áætlunin er geymd sem álagning en fær númerið 0. Áætlunarálagning fyrir árið 2010 fær því 
númerið 2010000.  

Ekki þarf að gefa frekari upplýsingar. Vinnslan sækir upplýsingar um eignir og gjaldendur í 
Fasteignaskrá og stillir greiðsluhlutföll gjaldenda. 

Athugiðað vinnslan gæti tekið einhvern tíma.  

 

11.2  Afrita álagningarforsendur 
Þessi vinnsla afritar forsendur álagningar á milli ára. Afritaðar eru allar stofntöflur álagningar 
svo sem gjaldauppsetningar, afsláttarreglur og gjöld. 
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Einnig eru afsláttarmerkingar eigna afritaðar á milli ára. 

Ef breyta á álagningarforsendum og reiknireglum er rétt að gera það á þessu stigi. Þetta má 
líka gera síðar ef skoða á mismunandi forsendur. 

 

11.3 Eyða áætlun 
Þessi aðgerð er notuð ef endurtaka á áætlunarvinnuna frá grunni.  

 

Eftir þessa aðgerð er ný áætlun stofnuð og gögn lesin aftur frá Fasteignaskrá. Fyrri áætlun 
er þá eytt með öllum sínum upplýsingum. Því ber að nota þessa aðgerð að varúð. 

 

11.4 Uppfæra matseiningargjöld 
Þessi aðgerð setur gjöld á nýjar eignir samkvæmt notkun eignar. Þetta er sama aðgerð og í 
upphafsálagningu. 
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Ef eign er með notkun sem ekki er listuð eða notkunin sem er skráð á eignina hefur ekki 
neina gjaldauppsetningu tengda við sig, þá koma engin gjöld á eignina. Þá er þetta lagað á 
sama hátt og í upphafsálagningu. 

 

11.5 Athuga nýtingarhlutföll 
Þetta er sama aðgerð og notuð er í upphafsálagningu. 

 

 

Ef einhverjar eignir bera ekki 100% fasteignaskatt þarf að laga þær. Algengasta ástæðan er 
að þetta eru nýjar eignir sem annað hvort vantar á notkun eða bera notkun sem ekki er 
tengd við neina gjaldauppsetningu. Notkunartaflan er þá löguð og matseiningargjöld 
uppfærð aftur. Lesa má nánar um þetta í kaflanum um upphafsálagningu. 

11.6 Reikna álagningu 
Þessi aðgerð virkar eins og í upphafsálagningu, hún reiknar gjöld á allar eignir í sveitarfélagi. 
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 Reikna má eins oft og þarf. 

  

11.7 Uppfæra innheimtuskrá 
Þessi aðgerð virkar eins og í upphafsálagningu. 

  

Aðgerðin stofnar inneimtuskrá og dreifir gjöldum á gjaldendur. Mögulega þarf að laga 
gjaldendur líkt og gert er í upphafsálagingu.  Í áætlunarvinnunni þarf að gera þetta ef reikna 
á afslætti, því þeir eru unnir út frá innheimtuskránni. 

 

11.8 Afslættir 
Sveitarfélög gætu viljað gera áætlun um afslætti næsta árs. Þetta er unnið  á svipaðan hátt 
og í upphafsálagningu en þó er ekki ástæða til að gera sömu prófanir á afsláttarþegum eins 
og gert er í upphafsálagningu þar sem minni háttar villur breyta litlu um niðurstöðuna. 

Við vinnslu afslátta eru notaðar þrjár aðgerðir, sem finna má undir Áætlun – Afslættir: 

- Sækja forsendur til RSK 

- Merkja afslátt frá RSK 
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- Reikna afslátt. 

Þetta eru sömu aðgerðir og notaðar eru í upphafsálagningu og verður virkni þeirra því ekki 
skýrð hér, heldur bent á kaflann um upphafsálagningar. 

Í flestum tilfellum þarf  notandi hins vegar aðeins að nota eina aðgerð, „Reikna afslátt“. Þetta 
er vegna þess að afsláttarmerkingar eigna eru afritaðar frá fyrra ári þegar áætlunin er búin til. 
Ef sveitarfélag er ekki  að nota hlutfallslegan afslátt er því einungis þörf á að keyra aðgerðina 
„Reikna afslátt“. Ekki ætti að þurfa að fara yfir afsláttarmerkingar afsláttarþega. Þetta er 
áætlunarvinna og ekkert gerir til þó einhverjir afsláttarþegar séu rangir, heildarmyndin 
breytist lítið. Þó má handvirkt breyta afsláttarmekingum ef þarf áður en útreikningur er 
gerður. 

Ef nota á afsláttarmerkingar frá fyrra ári, og  sveitarfélag notar hlutfallslegan afslátt, þarf fyrst 
að keyra aðgerðina „Sækja forsendur til RSK“ til að fá tekjuupplýsingar gjaldenda frá RSK 
áður en afslátturinn er reiknaður. 

Notendur geta einnig, ef þeir vilja, sett nýjar afsláttarmerkingar á eignir. Þetta þarf t.d. að 
gera ef verið er að gera miklar breytingar á afsláttarreglum og líklegt er að breyti fjölda 
afsláttarþega verulega. Í flestum tilfellum ætti þetta hins vegar að vera óþarfi að gera því að 
öllu jöfnu er einfaldast að nota afsláttarmerkingar fyrra árs. 

11.8.1 Endurreikningur afslátta og áætlun 

Hugsanlegt er að sveitarfélög búi til áætlun áður en endurreikningur afslátta er gerður að 
hausti. Eftir að endurreikningur afslátta hefur verið framkvæmdur, gæti verið rétt að 
endurgera áætlun um afslætti. Til að gera þetta er áætlun eytt og ný stofnuð. Við það eru 
nýjar afsláttarmerkingar eigna frá endurreikningum sóttar. Þá er hægt að gera nýja 
afsláttaráætlun byggða á merkingum og tekjuupplýsingum. 

 

11.9 Fyrirspurnir 
Tvær sérstakar fyrirspurnir voru smíðaðar fyrir áætlunarvinnuna. Þær eru: 

 Samtölur álagninga 

 Samtölur fasteignamats 

Hér aftar verða þar skýrðar. Aðrar fyrirspurnir og skýrslur virka einnig og unnt er að nota þær 
til að greina niðurstöður áætlunar. Þetta á einnig við um fyrirspurnir í þjónustuviðmóti, þar 
með talið teningsfyrirspurnir. 

 

11.9.1 Samtölur gjalda 

Þessi fyrirspurn greinir niðurstöður álagningar fyrir hvert gjald og ber saman við niðurstöðu 
allra álagnina sem þegar hafa verið gerðar á fyrra ári, þ.e. upphafsálagning að viðbættum 
þeim breytingum og mánaðarálagningum sem gerðar voru áður en áætlun var stofnuð.  
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Fyrirspurnin gefur því góða mynd af því hvernig gjöld munu breytast frá fyrra ári miðað við 
þær gjaldareglur sem notaðar eru í áætlun. 

 

11.9.2 Samtölur fasteignamats 

Fyrirspurnin sýnir hvert nýtt húsmat og lóðarhlutamat verður á nýju ári. Til samanburðar eru 
sýndir sömu stofnar fyrir eldri ár í álagningarkerfinu. 

 

 Þetta gefur grófa mynd af því hverju búast má við í tekjum og einnig hvernig skattstofnar eru 
að breytast. 

 

 

 


