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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.

Viðskiptaráð þakkar fyrir tækifærið til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri um frumvarp til laga um 
breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs vegna rafrænna þinglýsinga. Viðskiptaráð fagnar því að 
rafrænar þinglýsingar verði að veruleika. Viðskiptaráð gerir hins vegar tvær athugasemdir við 
frumvarpið.

Að óbreyttu má skilja breytinguna sem svo að kostnaður við rafræna þinglýsingu geti orðið hærri en 
við það sem nú er hefðbundin þinglýsing. Í núverandi framkvæmd er gjald greitt fyrir þinglýsingu skjals 
óháð því á hve margar eignir því er þinglýst. Í fyrstu grein frumvarpsins er rafræn færsla hins vegar lögð 
að jöfnu við þinglýsingu skjals. Því gæti komið upp sú staða að eigi að þinglýsa réttindum samkvæmt 
skuldabréfi með veði í fleiri en einni eign myndi kostnaður margfaldast í hlutfalli við fjölda eigna. Tíu 
færslur gætu því samkvæmt frumvarpinu kostað 25.000 krónur en aðeins 2.500 krónur með 
hefðbundinni pappírsþinglýsingu. Nauðsynlegt er að taka af allan vafa um að þessi skilningur verði ekki 
ofan á, en slíkt myndi að öllum líkindum fæla lánveitendur frá því að nýta rafrænar þinglýsingar.

Mynd 1

Stafvæðing þjónustu hins opinbera á Norðurlöndunum
Sæti, Global Innovation Sub-lndex

Finnland Svíþjóð Noregur Danmörk ísland
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Viðskiptaráð telur einnig ekki forsvaranlegt að gjald fyrir rafræna þinglýsingu sé jafnhátt gjaldi fyrir 
þinglýsingu á pappír. Þinglýsingarbeiðandi sparar sýslumanni umtalsverða vinnu með rafrænni færslu 
í þinglýsingarkerfið og því ekki hægt að réttlæta að slík færsla kosti jafnmikið og þinglýsing á pappír.

Útlit er fyrir að stafvædd stjórnsýsla geti sparað bæði hinu opinbera og viðskiptalífinu fjármuni til lengri 
tíma. Eins og sést á mynd 1 er Ísland eftirbátur Norðurlandanna þegar kemur að stafvæðingu 
stjórnsýslunnar. Því er mikilvægt að skapa hvata til að nýta stafvæddar leiðir frekar en pappír. 
Viðskiptaráð hvetur því til þess að gjald fyrir rafræna þinglýsingu verði lægra en gjald fyrir hefðbundna 
þinglýsingu.

Virðingarfyllst,

Lögfræðingur Viðskiptaráðs Íslands


