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Íbúðalánasjóður fagnar um ræ ðu um stim pilgjald vegna íbúðakaupa, enda getur það haft talsverð áhrif 

á fasteignam arkað. Breytingar á fyrirkom ulagi stim pilgjalds geta stutt við stefnu stjórnvalda í 

húsnæ ðism álum  sé rétt að verki staðið. Hér að neðan er gerð grein fyrir líklegum  áhrifum  afnám s 

stim pilgjalds á íbúðam arkað. V ert er að taka fram  að líklega eru öll þessi áhrif tiltölulega lítil, enda er 

hlutfall stim pilgjalds af kaupverði vegna íbúðarkaupa einstaklinga tiltölulega hóflegt í sam anburði við 

aðrar stæ rðir sem hafa áh rif á fasteignam arkað.

Afnám stimpilgjalds leiðir að öllum líkindum til hækkunar fasteignaverðs

Stim pilgjald er skattur sem  lagður er á fasteignaviðskipti. A lm enn t leiða skattar á viðskipti til þess að sú 

fjárhæ ð sem fellur í hlut seljenda er lægri og sú fjárhæ ð sem kaupendur greiða er hærri, óháð því hvort 

það sé seljandi eða kaupandi sem  stendur skil a f skattgreiðslunni. Á h rif stim pilgjalda á fasteignaverð, 

þ.e. þá fjárhæ ð sem greidd er seljanda, eru því að öllum  líkindum  til læ kkunar.

Á h rif stim pilgjalda á fasteignaverð hafa verið könnuð í erlendum  rannsóknum . Sum ar rannsóknir benda 

til þess að stim pilgjöld geti haft lítil áhrif á verð við vissar að stæ ðu r.1 Aðrar rannsóknir benda hins vegar 

til þess að áhrifin séu mikil og að sá viðskiptalegi ábati sem til komi vegna afnám s stim pilgjalds falli alfarið 

til seljenda, þ.e. að lækkun stim pilgjalda leiði til sam svarandi hæ kkunar íbúðaverðs.2 Við aðstæ ður eins 

og á íslenskum  fasteignam arkaði, þar sem  fram boð nýrra íbúða hefur brugðist hæ gt við verðbreytingum , 

er líklegra en ella að lækkun eða afnám  stim pilgjalda skili sér út í hærra fasteignaverð.

Nokkrar rannsóknir benda raunar til þess að breyting á stim pilgjöldum  geti haft meiri áhrif á 

fasteignaverð en sem  nem ur skattb reytin gu nn i.3,4 Þannig geti lækkun stim pilgjalds um 0,8 prósentustig 

kaupverðs, eins og lagt er til með frum varpinu, valdið hækkun fasteignaverðs sem nem ur meira en 0,8 

prósentustigum . Sé sú raunin enda kaupendur á að greiða meira fyrir íbúðir eftir lækkun stim pilgjalda.

Þetta er skiljanlegt m.a. þegar stór hluti kaupverðs er fjárm agnaður með lánsfé. Við slíkar aðstæ ður getur 

lítil h lutfallsleg lækkun stim pilgjalds valdið mikilli hlutfallslegri aukningu þess eigin fjár sem  kaupendur 

ráða yfir við íbúðakaup og þar með haft mikil áh rif á kaupgetu þeirra. Það á ekki síst við um fyrstu

1 Petkova, K., & W eichenrieder, A. J. (2017). Price and quantity effects of the Germ an real estate transfer tax. 
Rannsóknarritgerð.
2 Dachis, B., Duranton, G., & Turner, M. A. (2011). The effects of land transfer taxes on real estate m arkets: evidence from a 
natural experim ent in Toronto. Journa l o f  Econom ic Geography, 12(2), 327-354.
3 Davidoff, I., & Leigh, A. (2013). How do stam p duties affect the housing market?. Econom ic Record, 89(286), 396-410.s
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kaupendur, sem eiga alm ennt minna eigið fé en þeir sem  notið hafa e ignam yndunar í íbúð vegna 

hæ kkunar fasteignaverðs.

Afnám stimpilgjalds gæti fjölgað fasteignaviðskiptum

Þrátt fyrir að afnám  stim pilgjalds vegna íbúðakaupa leiði líklega til hærra fasteignaverðs er líklegt að það 

leiði e inn ig til fjö lgu nar fasteign aviðskipta.1,2,5 Stim pilgjöld auka kostnaðinn við það að flytjast búferlum  

og geta þannig leitt til þess að fólk haldist lengur við í húsnæ ði sem hentar m ögulega ekki lengur miðað 

við heim ilisaðstæ ður. Afnám  stim pilgjalds gæ ti aukið skilvirkni á húsnæ ðism arkaði að þessu leyti ef fólk 

er líklegra til að kaupa sér húsnæ ði í takt við þarfir heim ilisins hverju sinni.

Þó er ekki víst að afnám  stim pilgjalda leiði til jafn m ikillar fjö lgunar fyrstu kaupa eins og annarra 

fasteignakaupa. Eins og að fram an grein ir er líklegt að hækkun fasteignaverðs í kjölfar læ kkunar 

stim pilgjalds minnki ábata kaupenda af afnám i gjaldsins. N úverandi íbúðareigendur hafa ábata af hærra 

fasteignaverði og vegur það á móti þessum  áhrifum , en það á ekki við um þá sem ekki eiga nú þegar 

íbúð.

I greinargerð með frum varpinu segir að mikil þörf sé á að „auðvelda fólki eins og frekast er unnt að 

e ignast íbúðarhúsnæ ði, einkum  við aðstæ ður á borð við þæ r sem nú ríkja á húsnæ ðism arkaði." Sé 

m arkm iðið að auðvelda fólki að eignast sína fyrstu íbúð gæ ti m arkvissari leið verið sú að útvíkka þann 

afslátt sem nú gildir um stim pilgjald vegna fyrstu kaupa, ým ist með því að auka hann enn frekar eða með 

því að veita vissum  félagshópum , sem nú eiga sérstaklega erfitt með að kom ast inn á fasteignam arkað, 

sérstakan afslátt.

Afnám stimpilgjalds eykur ekki framboð nýrra íbúða til skemmri tíma en gæti aukið framboð til lengri tíma

Hækki fasteignaverð í kjölfar afnám s stim pilgjalds mun það auka hvata byggingaraðila til að reisa íbúðir. 

Það tekur þó langan tím a fyrir þau áhrif að koma fram  í auknu fram boði. A lm enn t má segja að það taki 

um 2-3 ár að fullklára fjölbýli á höfuðborgarsvæ ðinu frá því hafist er handa við undirbúning. Því er afnám  

stim pilgjalds ekki skyndilausn á brýnum  fram boðsvanda á húsnæ ðism arkaði.

Á h rif afnám sins til hæ kkunar fasteignaverðs gæ tu þó leitt til aukins fram boðs nýbygginga til lengri tíma 

litið. Það er þó háð öðrum  þáttum  sem  óvissa er um, svo sem skipulagsm álum  og hvort svigrúm  sé til 

staðar hjá byggingaraðilum .

Virðingarfyllst, 
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