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Vísað er til erindis nefiidarinnar, dags. 10. apríl sl., þar sem óskað er umsagnar um 
frumvarp til laga um stimpilgjald, 548. mál, undanþágur frá gjaldi.

í frumvarpinu er lagt til að skuldabréf og tryggingarbréf, sem gefin eru út til 
fjármögnunar vegna kaupa á fyrstu fasteign einstaklings, verði stimpilgjaldsfijáls. 
Frumvarpið er lagt fram í samræmi við yfirlýsingar ríkisstjómarinnar frá 17. febrúar 
2008 í tengslum við gerð kjarasamninga. Stjómvöldum gafst því tiltölulega skammur 
tími til þess að undirbúa þetta frumvarp sem ljóst er að mun flækja til muna annars 
tiltölulega einfalda og snuðrulausa framkvæmd innheimtu stimpilgjalds af 
skuldaskjölum. Nokkur atriði í tengslum við undanþáguna eru að mati 
Ríkisendurskoðunar óljós, svo sem hvemig meðhöndla beri endurfjármögnun lána til 
kaupa á fyrstu íbúð, hvemig tryggja beri að lán, sem undanþegin verða stimpilgjaldi 
skv. frumvarpi þessu, verði ekki notuð í til að fjármagna önnur kaup o.fl.

Þá þykir rétt að vekja athygli á því að í gildandi lögum um stimpilgjald er að finna 
mjög fátækleg fyrirmæli um eftirlit með innheimtunni og hvemig að því skuli staðið. 
A því vandamáli er ekki tekið í frumvarpi þessu. Með vísan til þess að umrætt 
frumvarp mun flækja nokkuð framkvæmd laga um stimpilgjald og ófullkominna 
fyrirmæla um eftirlit í löggjöf um stimpilgjald hvetur Ríkisendurskoðun til þess að sá 
þáttur stimpilgjaldalaga verði endurskoðaður sem fyrst þannig að leggja megi fram 
frumvarp til endurbóta á eftirliti með innheimtunni ef þurfa þykir þegar Alþingi 
kemur saman á komandi hausti. Með því móti gefst einnig tækifæri til þess að taka á 
vandamálum, sem upp kunna að koma í kjölfar lagasetningar þessara og slípa 
framkvæmdina ef ástæða þykir til.
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