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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald nr. 138/2013 -  55. mál.

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) vísar til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 26. október 2020, þar 
sem óskað er eftir umsögn stofnunarinnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 
138/2013 (kaup einstaklings á íbúðarhúsnæði). Breytingarnar sem lagðar eru til snúa að afnámi stimpilgjalds 
vegna íbúðakaupa einstaklinga. Sambærilegt frumvarp hefur áður verið lagt fram og skilaði Íbúðalánasjóður, 
forveri HMS, umsögn þann 16. janúar 2018 um sama efni á 148. löggjafa rþingi.1

Í umsögninni frá ÍLS 2018 var farið yfir möguleg áhrif af afnámi stimpilgjaldsins og vísað í rannsóknir þess efnis. 
HMS ítrekar fyrri umsögn þar sem kemur fram að afnám gjaldsins geti leitt til þess að fasteignaverð hækki að 
einhverju leyti og að íbúðaviðskiptum fjölgi og vísar því í þá umsögn varðandi möguleg áhrif af afnámi gjaldsins. 
Almennt með afnámi skattlagningar eykst skilvirkni markaðar og telur hagdeild að slíkt geti átt við í þessu tilfelli.

Sérstaklega má nefna að rannsóknir hafa sýnt að skattur á íbúðaviðskipti getur leitt til þess að fólk búi lengur í 
óhentugu húsnæði, dragi úr flutningi á milli svæða en hafi lítil áhrif á stærri ákvarðanir heimila t.d. varðandi 
atvinnu og annað sem markar mikilvæga lífsviðburði þess.2 Ef kostnaður við flutning er mikill er fólk síður líklegt 
til að færa sig um set og flytja í betra húsnæði. Einn helsti ábati afnáms stimpilgjalds er því að minnka kostnaðinn 
fyrir heimili við það að skipta um húsnæði og getur sérstaklega haft áhrif á eldri borgara sem vilja minnka við sig 
og yngri fjölskyldur sem vilja stækka við sig. Því má segja að afnám gjaldsins sé líklegt til að hafa í för með sér 
samfélagslegan ábata. Hins vegar verður stimpilgjald einstaklinga hér á landi, í samanburði við önnur lönd, að 
teljast tiltölulega hóflegt og áhrifin af afnámi gjaldsins því líkast til óveruleg.
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