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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 36/1978, um
stimpilgjald, með síðari breytingum.

Samtök iðnaðarins leggja til frumvarpinu verði breytt og stimpilgjöld afnumin með 
öllu í fasteignaviðskiptum.

Stjórnarflokkarnir eru sammála um að innheimta stimpilgjalda sé úrelt og ætla sér 
að afnema hana. í tengslum við kjarasamninga ASÍ og SA fyrr á þessu ári gaf 
ríkisstjórnin út yfirlýsingu um aðgerðir og segir þar m.a: „Þá mun ríkisstjórnin beita 
sér fyrir því að stimpilgjöld falli niður vegna lána til kaupa á fyrstu fasteign."

Frumvarpinu er ætlað að efna þetta loforð, en ekkert umfram það. Frá gerð 
kjarasamninga hefur efnahagsástandið hins vegar versnað til muna og augljóst að 
það stefnir í stórvandræði á fasteignamarkaði. Ríkisstjórnin á því að grípa tækifærið 
og fella niður stimpilgjöldin að fullu, bæði af skuldabréfum og afsölum. í ársgömul 
stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar segir svo: „Stimpilgjald í 
fasteignaviðskiptum verði afnumið á kjörtímabilinu þegar aðstæður á 
fasteignamarkaði leyfa." Nú bæði leyfa og krefjast aðstæður á fasteignamarkaði 
þess. Það er ekki eftir neinu að bíða.

Stimpilgjald er skattur sem hefur verið Samtökum iðnaðarins þyrnir í auga um langt 
árabil og hafa þau ítrekað sett fram tillögur um afnám gjaldsins. Óvíða er 
stimpilgjald lagt á önnur skuldabréf en veðskuldabréf eins og gert er hér á landi og 
þar sem það er gert er það yfirleitt mun lægra og skattstofninn þrengri. Álagning 
stimpilgjalds felur í sér ýmiss konar ójafnræði. Hún skekkir samkeppnisstöðu 
innlendra fjármálafyrirtækja gagnvart erlendum keppinautum sem ekki búa við 
slíka skattheimtu. Skatturinn bitnar harðar á smærri fyrirtækjum en stærri þar sem 
þau eiga ekki jafn marga möguleika, til að mynda til að taka erlend lán. Þessi 
skattur er sömuleiðis úr takti við ný lánsform og skjalalaus viðskipti á 
fjármálamarkaði. Rafræn skráning eignarhluta í félögum er gott dæmi um þetta. 
Það er sem sé æ erfiðara fyrir skattheimtumenn að koma höndum yfir pappíra til 
þess að stimpla og rukka. Þessi skattheimta mismunar lánsformum og
lántakendum, truflar viðskipti og er öllum til óþurftar.

Frumvarp þetta stangast á við markmið stjórnvalda um „einfaldara ísland". Það er 
til þess fallið að valda flækjum og kallar á ýmis túlkunarvandamál. Hætt er við að 
fólk muni reyna að misnota sér glufur í þessari lagasmíð. Hér má nefna dæmi um 
sambýlisfólk þar sem annar aðilinn hefur átt fasteign fyrir sambúðina en hinn ekki. 
Þá er auðvelt að slíta sambúðinni á pappírunum og láta það sem ekki hefur átt íbúð 
kaupa og losna undan stimpilgjaldinu að fullu.

Að öllu virtu leggja Samtök iðnaðarins eindregið til að stimpilgjöld af fasteigna- 
viðskipum verði felld niður án frekari tafa.
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