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Reykjavík, 28. apríl 2008 
Tilvísun: 08040348/04.10/ÁJ

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

Vísað er til bréfs Efnahags- og skattanefndar Alþingis, dags. 10. apríl s.l, þar sem 
Fasteignamati ríkisins er sent til umsagnar fnimvarp til laga um breyting á lögum um 
stimpilgjald, 548. mál, undanþágur frá gjaldi.

Gert er ráð fyrir niðurfellingu eða lækkun á stimpilgjaldi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 
sem talin eru upp í þremur stafliðum. Skv. a. lið 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins er það skilyrði að 
kaupandi og skuldari á viðkomandi skjali hafi ekki áður verið skráður þinglýstur eigandi að 
íbúðarhúsnæði. Um þetta atriði er bent á að ekki er skýrt hversu langt aftur í tímann skilyrðið 
nær en telja verður nauðsynlegt að það komi fram. Það má t.d. hugsa sér að einstaklingur hafi 
erft fasteign eða jafnvel hluta fasteignar fyrir t.d. 10 árum án þess þó að hafa búið þar og ætli 
þessi sami einstaklingur nú að festa kaup á fasteign í sínum fyrstu kaupum, þarf að líta til þess 
hvemig túlka beri framangreint skilyrði. I því sambandi þarf einnig að huga að því hversu 
langt aftur í tímann mögulegt sé að sækja upplýsingar.

í athugasemdum með frumvarpinu er vísað til þess að í Landskrá fasteigna megi nálgast 
upplýsingar um hvort aðili hafi áður verið skráður þinglýstur eigandi fasteignar, en ekki hefur 
verið útfært með fullnægjandi hætti hvemig sú upplýsingagjöf skuli fram fara. í fyrsta lagi 
eins og fyrr er nefnt, hversu langt aftur í tímann skilyrðið gildi, í öðru lagi hvort máli skipti 
hvemig einstaklingur hafi eignast fasteign t.d. með kaupum eða annars konar eignayfirfærslu 
t.d. fyrir erfðir, í þriðja lagi hvort það skipti máli hversu stórt eignarhlutfall viðkomandi á eða 
átti og hvort tegund fasteignar og verðmæti skipti máli í því sambandi og í fjórða lagi er bent 
á að kerfisbreytingar á þinglýsingarkerfinu, þar sem dagbókarfærsla skjala til þinglýsingar og 
útreikningur stimpilgjalds fer fram, kunna að taka tíma einkum með tilliti til þeirra flóknu 
skilyrða sem lýst er í frumvarpinu.

Ákveðnir starfsmenn sýslumanna hafa, sem innheimtumenn ríkissjóðs, aðgang að svokölluðu 
kennitöluuppfletti í fasteignaskrá til þess að geta leitað að fasteignum skráðum á kennitölu í 
fasteignaskrá og er þar um að ræða lögbundna heimild. Þar sem útreikningur stimpilgjalds fer 
fram við dagbókarfærslu skjala í þinglýsingarbók af starfsmönnum sem almennt hafa ekki 
heimild til uppflettingar fasteigna eftir kennitölu þarf í því tilliti einnig að líta til 
persónuvemdarsjónarmiða, sbr. lög um persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
77/2000. Staðreyndin er sú að í dag er ekki fyrir hendi uppflettimöguleiki fyrir sýslumenn til 
þess að kanna hvort ákveðinn aðili sé eða hafi verið skráður þinglýstur eigandi að fasteign. 
Ekki virðist vera gert ráð fyrir kostnaði við nauðsynlegar kerfisbreytingar og fræðsluefni til 
starfsmanna sýslumanna í umsögn fjármálaráðuneytisins um fhimvarpið og bent er á að

mailto:fmr@fmr.is
http://www.fmr.is


Fasteignamat ríkisins hefur hvorki gert ráð fyrir þeim aukakostnaði sem þessu fylgir í 
fjárhagsáætlun sinni né hefur til þess fjárheimildir.

í 2. mgr. 1. gr. frumvarpsins segir, að niðurfelling stimpilgjalds sé háð því að um sé að ræða 
íbúðarhúsnæði til eigin nota og vaknar þá sú spuming hvort miðað verði við skráða notkun 
eins og hún birtist í fasteignaskrá og hvemig skuli þá fara með heimild til niðurfellingar í 
þeim tilvikum sem þekkt eru þegar íbúðarhúsnæði hefur verið innréttað í skráðu atvinnu- eða 
iðnaðarhúsnæði? Einnig má velta fyrir sér hvemig gert sé ráð fyrir að kaupandi sýni fram á að 
íbúðarhúsnæði sé til eigin nota. Væri t.d. nægilegt að kaupsamningi fylgdi yfirlýsing 
kaupanda um að húsnæðið sé ætlað til eigin nota? Á þeim tíma sem kaupsamningi er þinglýst 
er það sjaldnast svo, að lögheimili kaupanda hafi verið breytt enda gerist það yfirleitt ekki fyrr 
en við afhendingu hins nýja húsnæðis og gæti starfsmaður sýslumanns því ekki notað skráð 
lögheimili aðila i þjóðskrá til þess að sannreyna búsetu í húsnæðinu.

Ákveðnar spumingar vakna einnig þegar litið er á þau gögn sem fylgja skulu beiðni um 
niðurfellingu stimpilgjalds. Tilhögun húsnæðiskaupa er oft með þeim hætti að ekki er gengið 
frá lánum vegna kaupanna um leið og gengið er frá kaupsamningi. Stundum berast lán til 
þinglýsingar á undan kaupsamningi en sennilega er algengast að kaupsamningi fylgi til 
þinglýsingar húsnæðislán frá t.d. íbúðalánasjóði eða banka en viðbótarlán frá t.d. lífeyrissjóði 
eða viðskiptabanka berst nokkrum mánuðum eða jafnvel árum síðar, allt eftir skilmálum 
þeirra samninga sem fyrir liggja, t.d. á sama tíma og lokagreiðsla vegna afsals fer fram. í 
þessu sambandi þarf einnig að taka afstöðu til þess hversu langur tími megi líða frá því að 
kaupsamningur var gerður eða þinglýst þangað til lán kemur til þinglýsingar með ósk um 
niðurfellingu stimpilgjalds með visan til þess frumvarps sem hér er til umfjöllunar. Sömu 
sjónarmið eiga við um 2. gr. frumvarpsins, gildistökuákvæðið, en þar segir að lögin muni taka 
til skjala sem gefin eru út eftir 1. júlí 2008. Hvemig ber að skýra það tímamark? Myndu bæði 
kaupsamningur og veðskuldabréfið þurfa að vera gefið út eftir 1. júlí? Eða væri 
niðurfellingarheimild til staðar ef veðskuldabréf eða tryggingabréf væri gefið út eftir 1. júlí en 
kaupsamningurinn sem vísað er til væri gefinn úr fyrir 1. júlí? Og að lokum hvemig ætti að 
fara með heimildina ef veðskuldabréfið væri gefið út 30. júní en kaupsamningurinn sem vísað 
er til væri gefinn út 2. júlí? Dæmi sem þessi munu koma upp og er nauðsynlegt fyrir 
starfsfólk sýslumanna að fá skýrar línur um hvemig túlka skuli atvik sem þessi.

Þótt starfsmenn sýslumanns geti nálgast gögn um hjúskaparstöðu aðila og hvort maki eða 
sambúðaraðili hafí áður verið skráður þinglýstur eigandi að íbúðarhúsnæði, sbr. c. lið 5. mgr. 
1. gr. frumvarpsins þá þarf að fletta þeim upplýsingum upp í öðru tölvukerfi sem mun leiða til 
lengri afgreiðslutíma við móttöku skjals til þinglýsingar. Einnig er rétt að vekja athygli á því 
að 5. efnismgr. 1. gr. frumvarpsins gæti leitt til þess að sambúðarfólk sjái sér hag í því að skrá 
sig tímabundið úr sambúð til þess að geta uppfyllt skilyrði til niðurfellingar stimpilgjalds.

Sérstaklega er vakin athygli á því að þar sem starfsmenn sýslumanna munu sjá um innheimtu 
stimpilgjalda og þar með kanna hvort skilyrði til lækkunar stimpilgjalds sé til staðar, að 
nauðsynlegt er að kynna ákvæði laganna sérstaklega vel fyrir þeim, sem og starfsmönnum 
banka og annarra lánveitenda sem eiga að veita leiðbeiningar til lántaka og heppilegast að 
reiknireglur og sýnidæmi fylgi slíku fræðsluefni.

Einnig er bent er á að hér er aðeins um að ræða undanþágu á stimpilgjaldi vegna lántöku við 
fyrstu húsnæðiskaup en einnig hefði mátt hugsa sér að fella niður stimpilgjöld af 
kaupsamningi eða afsali og hefði það haft meiri einfoldun á regluverkinu í for með sér og enn



meiri stuðning við þá sem festa kaup á íbúðarhúsnæði í fyrsta sina

Að lokum með vísan til þess hversu skammur tími er til gildistöku frumvarpsins þann 1. júlí 
og með tilliti til þeirra kerfisbreytinga sem liggur fyrir að gera þurfi og nánari útfærslu á þeim 
atriðum sem hér hafa verið gerðar athugasemdir við, er lagt til að gildistöku laganna verði 
frestað til 1. janúar 2009. Frestun á gildistöku myndi veita svigrúm til þess að útfæra 
breytingamar með skýrum og greinargóðum hætti og myndi einnig falla vel að 
gildistökuákvæðum þeim sem koma fram í frumvarpi til laga, sem nú er til meðferðar á 
Alþingi, um breytingar á lögum nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna, 529. mál, 
þingskjal 830, en í því frumvarpi eru m.a. lagðar til breytingar á heiti stofnunarinnar úr 
Fasteignamati ríkisins í Fasteignaskrá íslands og verður heiti skrárinnar Landskrá fasteigna 
breytt í fasteignaskrá.

Hugsa mætti sér að heimila endurgreiðslur á stimpilgjaldi vegna fasteignakaupa frá ákveðnu 
tímabili til gildistökudags en kosturinn við það er í fyrsta lagi eins og fyrr er bent á, að tímann 
sem ávinnst við það má nota til þess að útfæra efnisatriði frumvarpsins á greinargóðan hátt, 
en alþekkt er að yfir hásumarmánuðina er oft erfitt að vinna slík verkefiii til hlítar en í öðru 
lagi myndi frestun á gildistöku laganna með endurgreiðsluheimild, t.d. frá 1. maí 2008 
hugsanlega greiða að einhverju leyti úr þeirri stöðnun eða biðstöðu sem er nú á 
fasteignamarkaði en komið hefur fram, að margir hafa ákveðið að fresta fyrstu 
fasteignakaupum til þess að geta nýtt þá niðurfellingu á stimpilgjöldum sem boðuð hefur 
verið með frumvarpinu og nái niðurfellingin jafnframt til maí- og júnímánaðar verður að telja 
líklegt að það hafi jákvæð áhrif á stöðu fasteignamarkaðarins.

F.h. Fasteignamats ríkisins


