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Efni : Umsögn Samtaka leigjenda um 21. Mál á 148. Löggjafaþingi : Frumvarp til laga um 
breytingar á lögum um stimpilgjald, nr. 138/2013 (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði).

Samtök leigjenda fagna vilja stjórnvalda til að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að leysa 
uppsafnaðan húsnæðisvanda, sem myndast hefur á fasteignamarkaði. Húsnæðisvanda sem rekja 
má til margra samverkandi þátta í umgjörð, skipulagi og framkvæmd eða framkvæmdarleysis 
stjórnvalda. Það má þó fullyrða með nokkurri vissu að umræddur vandi muni ekki leysast með 
niðurfellingu stimpilgjalda. Það væri þá frekar í hina áttina , þar að segja að vandinn muni 
aukast. Markmið laganna, samkvæmt frumvarpinu, er : “að auðvelda fólki að afla sér 
íbúðarhúsnæðis og auka skilvirkni og flæði á markaði með íbúðarhúsnæðt". Ljóst er , t.d.
samkvæmt greiningu Íbúðalánasjóðs, að fasteignaverð muni hækka sem nemur stimpilgjaldinu 
og því er ávinningur lítill , ef nokkur fyrir (fyrsta) kaupandann með slíku afnámi. Þá er óljóst 
og nokkuð óskýrt hvernig slíkt afnám geti „aukið skilvirkni eða f læ ð t  , sem er þó einnig 
markmið frumvarpsins.

Núverandi ríkisstjórn, hefur talað mikið fyrir því að auka stuðning við fyrstu kaupendur og 
auðvelda þeim sporin við að fjármagna kaup á fyrstu fasteign eins og tildæmis með svokallaðri 
„svissneskri leið“ ásamt þessu frumvarpi sem er ætlað að „auðveldafasteignakaup''". Þrátt fyrir 
slík loforð virðist þó ekki vera nein lausn á borðinu og ennþá er einungis eitt „aðstoðarkerfi" í 
boði fyrir fyrstu- kaupendur. Þar að segja ef fyrstu-kaupendur eru með nægar tekjur til þess að 
geta nýtt séreignasparnaðinn sinn, annaðhvort sem hluta af útborgun í íbúð eða niðurgreiðslu af 
höfuðstóli fasteignaláns.
Til samanburðar eru 12 aðstoðarkerfi fyrir fyrstu-kaupendur í Bandaríkjunum, sem má teljast 
nokkuð myndarlegt miðað við aðeins eitt aðstoðarkerfi á Íslandi. Þá eru „fyrstu kaupendur" 
skilgreindir í Bandaríkjunum „þeir sem ekki hafa átt íbúð síðastliðin þrjú á r“ , en á Íslandi 
máttu „aldrei hafa átt íbúð“, sem gerir t.d. þeim sem misstu eignir sínar í efnahagshruninu 2008 
, erfitt fyrir að kaupa aðra íbúð með áðurnefndu „aðstoðarkerfi". Samtök leigjenda skiluðu 
umsögn um þau lög þar sem skilgreiningin á „aldrei hafa átt íbúð“ var gagnrýnd.
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Samtök leigjenda á Íslandi leggja til að þetta „íþyngjandi" og „óskilvirka" (stimpil)gjald verði 
ekki lagt niður eins og frumvarpið leggur til, heldur verði nýtt sem aðstoðarkerfi fyrir fyrstu 
kaupendur, rétt eins og tíðkast í Bandaríkjunum. Í stað þess að gjaldið sé tekjustofn fyrir 
stj órnvöld verði stofnaður sérstakur sjóður sem ætlaður er til að styrkja fyrstu-kaupendur. Slíkt 
fyrirkomulag yrði í anda aðstoðarkerfanna í Bandaríkjunum, sem verður stuttlega lýst hér að 
neðan :

Aðstoð við nýkaupendur er allt frá því að vera 234.000 króna skattaafsláttur upp í það 
að vera allt að 5.850.000 króna styrkur. Það fer eftir fjölskylduaðstæðum og tekjum 
hvers og eins umsækjanda hvað hann fær mikinn stuðning.
En hvernig eru svo styrkja- stuðningskerfin fjármögnuð í Bandaríkjunum ? 
Jú þau eru nefnilega fjármögnuð með stimpilgjöldum af lánum og stimpilgjöldum á 
fasteignaviðskipum. Sem dæmi um sölu á fasteign í Flórída þarf seljandi að greiða $7 
af hverjum $1000 (0,7%) af söluverði eignarinnar og af lánum er greitt $3,5 (0,35%) af 
hverjum $1000 sem þeir taka að láni. Stundum kemur það fyrir að aðstoðarkerfin eru 
búinn með fjármagnið sem þeim var úthlutað og það þarf þá að bíða þar til að sjóðurinn 
fái næst úthlutað fé. Þeir sem geta ekki beðið og uppfylla skilyrðin , geta tekið 96,5% 
húsnæðisstjórnarlán sem er síðan greitt inn á þegar styrkurinn berst.

Nokkur lykilatriði sem skipta máli í aðstoðarkerfi Bandaríkjanna:
• Allir sem eru með minna en 120% af meðaltekjum á svæðinu eiga möguleika á 

aðstoð við að kaupa fyrstu fasteign.
• Allir sem skulda í fasteign geta dregið vextina sem þeir greiddu frá tekjum og 

lækkað þannig skattskildar tekjur.
• Sá sem ekki hefur átt fasteign í þrjú ár, telst vera að kaupa fasteign í fyrsta sinn.
• Sá sem er að kaupa fasteign sem á að vera hans lögheimili getur fengið 

húsnæðisstjórnarlán (FHA) allt að 96,5% af verði eignarinnar. Þeir sem taka 
húsnæðisstjórnarlán verða að greiða tryggingu, um 5.850 kr. á mánuði, þar til 
lánshlutinn er kominn niður fyrir 80% af fasteignaverðinu.

• Grunnkrafa til kaupandans frá öllum kerfunum er að kaupandinn sýni ábyrgð á 
fjármálum sínum og hafi möguleika á að taka húsnæðisstjórnarlán. Einnig verða 
allir að hafa lokið viðurkenndu námskeiði sem fjallar um fjármál heimilanna 
ásamt viðhaldi og rekstri fasteigna, þetta er helgarnámskeið.
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• Styrkurinn er settur sem annar veðréttur á fasteignina sem víkjandi lán. Ef 
kaupandinn býr í fasteigninni og á hana ennþá eftir 10 ár, fellur veðið niður.

Niðurlag
Frumvarp þetta mun aldrei ná markmiði sínu að : „auðvelda fólki að kaupa sér íbúð“ og þá er 
nokkuð óskýrt hvernig hægt sé að „auka skilvirkni" eða „flæði" með afnámi stimpilgjalda. Sem 
dæmi hefur Íbúðalánasjóður sýnt fram á að afleiðingin er umtalsverð hækkun á fasteignaverði 
sem nemur ætluðu afnámi. Þess í stað væri mun nærtækara og skynsamlegra, ef það á að koma 
til móts við fasteignakaupendur, að leggja tekjur af stimpilgjöldum í sjóð sem yrði notaður til 
að aðstoða fyrstu kaupendur með útborgun og afborgun af íbúðarkaupum og lánum.

Hér er ekki verið að finna upp hjólið heldur leitað þekkingar og reynslu annarra landa og kerfi 
skoðuð sem hafa gefist vel. Upplýsingar um bandaríska kerfið eru fengnar frá Pétri Sigurðssyni, 
starfandi fasteignasala í Bandaríkjunum, sem ákvað að taka saman þessi atriði þar sem honum 
„blöskrar þessar eilífu breytingar á forsendum þeirra sem eru að kaupa eða eiga fasteignir á 
Íslandi og það þ a r f að koma þessum málum í eðlilegt og varanlegt horf, þannig að fjölskyldur 
á Íslandi geti skipulagt líf  sitt ogfjárm ál‘ (Pétur Sigurðsson, 2016). Samtökin leggja því til að 
þetta frumvarp verði tekið til endurskoðunar og því breytt með tilliti til bandaríska kerfisins. 
Það er að segja að stimpilgjöld verði ekki afnumin, heldur muni tekjur af þeim renna í sjóð til 
styrktar fyrstu kaupendum á fasteignamarkaði. Hér er tækifæri stjórnvalda til þess að sýna vilja 
í verki og koma til móts við þá sem eru að kaupa sér íbúð í fyrsta sinn, sem verður nánast 
ómögulegt að framkvæma ef þetta frumvarp til afnáms stimpilgjalda verður að lögum.

Virðingarfyllst 
f.h. Samtaka leigjenda á Íslandi
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