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Skrifstofa Alþingis 
Allsheijar- og menntamálanefnd 
150 Reykjavík

Reykjavík 28. desember 2011 

Varðar: Breytingu á lögum nr. 6/2001, 361. mál, 140. löggjafarþing

Þann 17. desember s.l. samþykkti Alþingi lög um breyting á lögum nr. 6/2001, um skráningu 
og mat fasteigna, með síðari breytingum (gjaldtökuheimild).

í greinargerð með frumvarpi því sem varð að neíndum lögum kemur fram að verið sé að 
lögfesta gjaldtöku sem umboðsmaður Alþingis hafði flallað um í áliti nr. 5796/2009. Þar 
komst umboðsmaður m.a. að því að fjármálaráðuneytið hefði ekki sýnt fram á að umrætt gjald 
hefði verið ákvarðað í samræmi við lög 6/2001, um skráningu og mat fasteigna.

í greinargerðinni kemur einnig fram að ætlunin sé að nota hluta af gjaldi fyrir rafræn 
veðbandayfírlit til að greiða fyrir endurbætur á ýmsum „starfs- og upplýsingakerfum 
sýslumanna“.

í þessu sambandi vill Creditinfo koma eftirfarandi á framfæri:
- í áliti nr. 5796/2009 bendir umboðsmaður á að gjaldtaka fyrir rafræn veðbandayfírlit 

virðist vera notuð til að greiða fyrir starfsemi sem ekki sé i nánum og efhislegum 
tengslum við þá starfsemi. Sú aðgerð að leiða gjaldið í lög felur f sér 
grundvaliarbreytingu og með því er horfíð M  gjaídtöku (sem á að endurspegla 
kostnað) yfir í skattlagningu

- Samkvæmt tilskipun 2003/98/EB er ríkjum óheimilt að nota upplýsingar úr opinberum 
gagnagrunnum sem andlag skattlagningar, en gjöld fyrir upplýsingar úr slíkum 
gagnagrunnum eiga að endurspegla kostnað, sbr. gr. 6 tilskipunarinnar. Sjá einnig í 
þessu sambandi VIII. kafla laga nr. 50/1996 (td. 1. mgr. 24. gr.)

- Creditinfo er stærsti kaupandi veðbandayfirlita af Þjóðskrá íslands. Ekki var óskað 
eftir umsögn frá félaginu um frumvarpið, þótt það sé beðið um álit á ýmsum öðrum 
frumvörpum

- Greinargerð með frumvarpinu telst varla fullnægjandi. Þar er t.d. talsvert magn 
upplýsinga sem ekki verður séð að hafi tilgang í máli þessu á meðan ekki er íjallað um 
áhrif Evrópuréttar. Umijöllun um prósentuhækkun frá gjaldi sem umboðsmaður 
Alþingis taldi ekki rétt ákvarðað er í besta falli villandi

Niðurstaða okkar er því sú að ekki hafi verið staðið rétt að nefndri löggjöf og að greinargerð 
með frumvarpinu sé ófullnægjandi. Um sé að ræða nýja skattlagningu sem óhjákvæmlega 
lendir á skuldurum og lántakendum fasteignalána. Þá er líklegt að lögin standist ekki gagnvart 
ákvæðum tilskipunar nr. 2003/98/EB.

Virðingarfyllst, 
f^Creditinfo Lánstraust hf.
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