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Efni: Umsögn Félags fasteignasala um frumvarp um breytingar á lögum um 
stimpilgjald
Með bréfi dags. 10. apríl s.l. var Félagi Fasteignasala sent til umsagnar frumvarp um 
breytingar á lögum um stimpilgjald.
Félag fasteignasala þakkar fyrir að fá að koma á framfæri athugasemdum sínum.

í stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar frá árinu 2006 kemur fram að fella skuli niður 
stimpilgjöld vegna húsnaéðiskaupa. Félag fasteignasala telur mikilvœgt að skrefið sé 
stigið tii fiills í samræmi við yfírlýsingu ríkisstjómarinnar frá árinu 2006 en ekki sé 
einvörðungu um að ræða kaup vegna fyrstu fasteignar. Fyrir liggur að einungis verður um 
lög að ræða sem gilda skamman tíma sbr. stefnuyfirlýsingu ríkisstjómarinnar og augljós 
hætta á að slik lög sem gilda einundis skamman tíma valdi erfíðleikum í framkvæmd.
Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins eru ýmis atriði nefnd sem þarf að uppfylla til að 
falla undir lögin. Hætt er við að margháttuð markatilvik muni koma upp í framkvæmd 
varðandi það hvort einstaklingar eigi rétt á niðurfellingu stimpilgjalds sem eigi eftir að 
leiða til ýmissa erfiðleika í framkvaemd og ósættis. Þá er það eftirlit sem sýslumönnum 
ber að hafa varðandi framkvæmdina sbr. 7. mgr. 1. gr. mjög til þess falli að verða erfítt í 
framkvæmd og tafsamt, sem er erfitt fyrir þarfir viðskiptalífsins.
Rétt er að geta þess að stimpilgjöld eru tvenns konar annars vegar 1,5% vegna 
skuldabréfa og tryggingarbréfa. Á hinn bóginn er stimpilgjald 0,4% af kaupsamningi 
vegna fasteignamats eignarinnar. Ekki verður séð að nokkuð sé kveðið á um 0,4% 
stimpilgjaldið þrátt fyrir að stefnuuyfirlýsing ríkisstjómarinnar sé skýr um stimpilgjöld 
skuli fella niður alfarið. Mikilvægt er að þetta verði skoðað í meðförum allsheijamefndar.
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