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Reykjavík, 28. apríl 2008

Efni: Umsögn um framvarp til laga um breytíng á lögum nr. 36/1978, um 
stimpilgjald með síðari breytingum.

Neytendasamtökin gera efitirfarandi athugasemdir við framlagt frumvarp en það er álit 
samtakanna að verði frumvarpið óbreytt að lögum geti þau reynst erfið í framkvæmd 
og eftirlit torvelt, enda þurfi að fara fram ákveðin kerfisbreyting á Landskrá fasteigna 
svo að frumvarpið geti orðið að veruleika. Þá býður frumvarpið, að mati samtakanna, 
upp á ákveðnar flækjur í túlkun.

I fyrsta lagi hafa Neytendasamtökin lengi verið andvíg töku stimpilgjalda og telja ekki 
nógu langt gengið í átt að afnámi þeirra með þessu frumvarpi. Einungis er gert ráð 
fyrir að stimpilgjald falli niður vegna kaupa á fyrstu fasteign til eigin nota og þá 
aðeins að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þá er vandséð hvemig þetta eykur 
samkeppni á lánamarkaði, sem þó ætti að vera mikilvægt markmið, og hreyfanleika 
viðskiptavina lánastofnana, þar eð lán til endurfjármögnunar falla ekki undir 
gildissvið frumvarpsins. Þá breytir frumvarpið, verði það að lögum, ekki þeirri 
staðreynd að enn þarf að greiða stimpilgjald af kaupsamningum, hvort sem um fyrstu 
fasteign er að ræða eður ei. I stað þess að boða afnám stimpilgjalda gerir frumvarpið 
ráð fyrir undanþágum frá gjaldtökunni, sem að stofni til virðist þó éiga að haldast 
óbreytt, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum.

Þá telja samtökin, sé ekki mögulegt að fella stimpilgjöld af lánum niður að fullu, að 
réttara væri að lækka prósentuhlutfall stimpilgjalda af öllum lánum. Það yrði mun 
einfaldara í framkvæmd og ekki væri þörf á jafnviðamiklu eftirliti og athugunum. Slík 
lækkun mundi þá gilda jafiit yfir alla lántakendur og ekki þyrfti að kanna sérstaklega 
hvort þeir væni að kaupa fasteign í fyrsta sinn eða hvort þinglýst eignarhlutfall þeirra 
næði tiltekinni prósentutölu. Slík tilhögun væri enda eðlilegri upphafsáfangi að því 
marki að leggja töku stimpilgjalda að fullu niður.

Verði ekki fallist á þessi sjónarmið gera samtökin það að tillögu sinni að b-liður 3. 
mgr. 1. gr. frumvarpsins verði felldur burt eða í það minnsta breytt verulega. Sé 
ætlunin að auðvelda fólki sín fyrstu íbúðarkaup er það furðulegt að slík aðstoð sé 
einungis í boði ef keyptur er 50% eignarhlutur í fasteign eða meira. Það er að mati 
samtakanna lágmarkskrafa að fólk hafi val um í hvaða hlutföllum það er skráð fyrir 
fasteign. Hér má hugsa sér sambúðarfólk sem er nýtekið saman en annar aðilinn hefur 
verið skráður þinglýstur eigandi að fasteign fyrir upphaf sambúðar. Þegar parið
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ákveður að heJja sambúð er fasteignin seld til að fjármagna sameiginleg íbúðarkaup 
og er þá eðlilegt að sá er meira fé léggur til kaupanna, sem í flestum tilvikum hlýtur 
að vera sá er átti fasteign, sé skráður fyrir meira en helmingi eignarinnar. Þau 
fjölmörgu dómsmál er sprottið hafa vegna ágreinings um eignaskipti við sambúðarslit 
sýna að full ástæða er til aðgæslu hvað varðar eignaskráningu og því eðlileg krafa að 
sambúðarfólk geti samið um það sín á milli hvemig skráningu eigna er háttað. Ef hins 
vegar sá einstaklingur sem er að kaupa sína fyrstu fasteign er einungis skráður fyrir 30 
eða 40% eignarhlut fæst þó sanakvæmt fhimvarpinu engin niðurfelling.

Þá eru rökin fyrir því að miða við lágmarkseignarhlut, er nema skuli helmingi eignar, 
vandséð. Hugsanlega má fallast á þau rök sem fram koma í athugasemdum með 
frumvarpinu að koma megi í veg fyrir málamyndageminga, ef annað hjóna hefur áður 
verið skráð fyrir fasteign, með því að niðurfelling í slíkum tilvikum geti í mesta lagi 
numið helmingi stimpilgjalds en örðugt er að sjá að sambærileg rök séu fyrir því að 
veita ekki niðurfellingu nemi eignarhlutur minna en helmingi. Þá er enda enn hætta á 
misnotkun og málamyndagemingum með því að fólk skrái sig þá alls ekki í sambúð, 
eða jafnvel úr sambúð til þess að fá stimpilgjald að fullu niðurfellt með því að skrá 
fasteign að fullu á nafn þess maka er ekki hefur áður verið skráður eigandi fasteignar. 
Því verður ekki séð að 6. mgr. 1. gr., eins og hún er nú og skoðuð í samhengi við aðrar 
greinar, komi að fullu í veg fyrir misnotkun. í ljósi þessa ítreka samtökin þá skoðun 
sína að haganlegra væri að lækka prósentuhlutfall stimpilgjalda yfirleitt, fremur en að 
veita ákveðnum hópum kost á niðurfellingu.

Neytendasamtökin sjá sér því ekki fært að styðja þetta frumvarp að óbreyttu.

Virðingarfyllst,


