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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991, 
með síðari breytingum (gjald fyrir þinglýsingar með rafrænni færslu) -  633. mál.

SFF hafa tekið framangreint frumvarp til skoðunar en með frumvarpinu er lagt til að fyrir þinglýsingu 
með rafrænni færslu skuli greiða sama gjald og fyrir venjulega þinglýsingu skjala. Í frumvarpinu kemur 
fram að tilefni lagasetningarinnar er að brátt verður mögulegt að þinglýsa með rafrænni færslu „sem 
telst jafngildþinglýsingu skjals.“ Þá segir í athugasemdum við frumvarpið að áður en að gildistöku laga 
um rafrænar þinglýsingar kemur „er talið að bæta þurfi orðalag 1. mgr. 8. gr. laga um aukatekjur 
ríkissjóðs, nr. 88/1991, sem kveður á um að fyrir þinglýsingu skjala skuli greiða 2.500 kr. til þess að 
skýrt verði að fyrir þinglýsingu með rafrænni færslu skuli einnig greiða gjald að sömu fjárhæ ð.“ SFF  
gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið.

1. Í 1. gr. frumvarpsins er rafræn færsla lögð að jöfnu við þinglýsingu skjals. Hér þarf að hafa í 
huga að í núverandi þinglýsingaframkvæmd er greitt gjald fyrir þinglýsingu skjals óháð því á 
hve margar eignir því er þinglýst.

E f niðurstaðan verður sú, að þegar á að þinglýsa réttindum samkvæmt skuldabréfi með veði í 
t.d. 10 eignum, að þá verði um 10 færslur að ræða, má álykta sem svo að þinglýsingargjald 
samkvæmt frumvarpi þessu verði 25.000 kr. með rafrænni þinglýsingu en 2.500 kr. e f skjalinu 
verði þinglýst á pappír. E f það er rétt ályktað er líklegt að það muni fæla lánveitendur frá því að 
nýta rafrænar þinglýsingar. Mikilvægt er að gætt verði að því að það verði ekki hækkun á gjaldi 
við að þinglýsa réttindum samkvæmt einu skjali rafrænt óháð því hvort um fleiri en eina ..færslir 
verði að ræða.

2. Þá telja SFF orka tvímælis að gjaldtaka vegna rafrænna þinglýsinga verði sú sama og vegna 
þinglýsingar skjala á pappír samkvæmt eldri framkvæmd. Við rafræna þinglýsingu er vinnan og 
þar með hluti kostnaðar við framkvæmd þinglýsingar í raun færður yfir til þinglýsingarbeiðanda 
sem færir sjálfur rafrænt inn þinglýsingarkerfið. Sjálfvirkni mun því aukast í kerfinu og í því 
felast tækifæri til hagræðingar og sparnaðar hjá sýslumönnum. Að mati SFF er því ekki hægt 
að réttlæta að sami kostnaður liggi að baki gjaldtöku vegna rafrænna þinglýsinga og þinglýsinga 
samkvæmt eldri framkvæmd. Reynsla fjármálafyrirtækja er að kostnaðarsamt er að þróa UT 
lausnir til að tengjast opinberum aðilum vegna rafrænnar stjórnsýslu. Mikilsvert er að greiða 
fyrir slíku aðgengi og hvetja til þess að rafræn stjórnsýsla sé nýtt með því að lækka gjöld þeirra 
sem nýta hana. Því er eðlilegt að sá sparnaður fjármuna sem að er stefnt með rafrænum 
þinglýsingum endurspeglist í gjaldtöku hins opinbera fyrir rafrænar þinglýsingar. Umræðan um 
hagræðingu og lækkun á kostnaði við innheimtu opinberra gjalda er ekki ný a f nálinni og má í 
því sambandi benda á umfjöllun í greinargerð um 1. mgr. 111. gr. tekjuskattslaganna nr. 
90/2003. Þar er fjallað um hlutverk tollstjóra varðandi innheimtu skatta og gjalda. Í greinargerð 
með breytingarlögunum nr. 146/2012, 11. gr., er lúta að stefnu stjórnvalda varðandi rafræna 
stjórnsýslu og hagræði fyrir atvinnulífið, almenning og samfélagið í heild segir: „Tollstjóri skal
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hafa það að leiðarljósi að innheimta opinberra gjalda verði sem hagfelldust fyrir atvinnulífið, 
almenning og samfélagið í heild .“ og síðar segir: „Iþriðja lagi að tollstjóra verði fa lið  að leiða 
þróun rafrænnar stjórnsýslu á sviði innheimtu opinberra gjalda með það í huga að efla rafræna 
þjónustu og sjálfsafgreiðslumöguleika einstaklinga og fyrirtækja við skil á sköttum og gjöldum 
í samræmi við stefnu stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu.“ SFF hvetja því til þess að 
þinglýsingargjald vegna rafrænna þinglýsinga verði lækkað.

Með vinsemd og virðingu, 
f.h. Samtaka fjármálafyrirtækja

Jóna B jörk  G uðnadóttir, yfirlögfræ ðingur
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