ÁFORM UM LAGASETNINGU
– sbr. samþykkt ríkisstjórnar frá 10. mars 2017, 1.-4. gr.
Málsheiti og nr.
Ráðuneyti
/verkefnisstjóri

Frumvarp til laga um breytingu á lögum um aukatekjur ríkissjóðs, með síðari
breytingum (gjald vegna þinglýsingar með rafrænni færslu).
Fjármála- og efnahagsráðuneytið/Guðrún Inga Torfadóttir.

Innleiðing EESgerðar?

☐ Já

Dags.

21.12.2018

☒ Nei

A. Úrlausnarefni
1. Með samþykkt laga um breytingu á þinglýsalögum, lögum um rafræn viðskipti og aðra
rafræna þjónustu og lögum um aukatekjur ríkissjóðs, hinn 14. desember sl. var gert heimilt að
þinglýsa með rafrænni færslu. Lögin öðlast gildi 1. mars 2019. Áður en að gildistöku laganna
kemur er talið að laga þurfi orðalag 1. mgr. 8. gr. laga um aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991,
sem kveður á um að fyrir þinglýsingu skjala skuli greiða 2.000 kr., til þess að skýrt sé að
þinglýsingu með rafrænni færslu muni einnig fylgja gjald að sömu fjárhæð.
B. Markmið
1. Skýr gjaldtökuheimild vegna þinglýsingar með rafrænni færslu.

C. Leiðir
1. Án samþykktar frumvarpsins verður lögfræðileg óvissa uppi varðandi gjaldtöku vegna
þinglýsinga með rafrænni færslu, þar sem hugtakið „skjal“ kemur eitt fyrir í ákvæði 8. gr.
laganna.
D. Hvaða leið er áformuð og hvers vegna?
1. Með frumvarpinu er stefnt að því að koma á skýrri gjaldtökuheimild vegna þinglýsingar með
rafrænni færslu.
2.
E. Samræmi við stjórnarskrá og þjóðarétt – aðrar grundvallarspurningar
1. Vegna þeirra krafna sem ákvæði 40. og 72. gr. stjórnarskrár gera til skatta- og gjaldaákvæða er
breytingin lögð til. Ekki er ástæða til að ætla að áformin varði ákvæði EES-samningsins um
ríkisaðstoð, tæknilegar reglur um vöru og fjarþjónustu eða frelsi til að veita þjónustu. Þar sem
frumvarpið snýr aðeins að töku gjalds vegna þinglýsinga með rafrænni færslu er ekki gert ráð
fyrir því að samþykkt þess kalli á breytingar á öðrum lögum.
2.
F. Samráð
1. Helstu hagsmunaaðilar vegna tillögunnar eru sýslumannsembættin, Lögmannafélag Íslands,
Samtök fjármálafyrirtækja, Íbúðalánasjóður og Þjóðskrá Íslands.
2.
G. Mat á áhrifum þeirrar leiðar sem áformuð er
3.

Innleiðing rafrænna þinglýsinga er mikilvægt skref í uppbyggingu innviða samfélagsins og
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upptöku stafrænnar tækni í stjórnsýslu og viðskiptum. Gera verður ráð fyrir nokkrum
upphafskostnaði við slíka breytingu ef vel á að takast til við innleiðinguna en reynsla
nágrannaþjóða okkar sýnir að til lengri tíma litið er þjóðhagslegur ávinningur
umtalsverður. Ekki verður talið að þessi breyting hafi neinn aukinn kostnað í för með sér.
H. Næstu skref, innleiðing
1. Frumvarpið verður samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.
2.
I. Annað
Ekkert.
J. Fylgiskjöl
1. Mat á áhrifum lagasetningar – Frummat, sbr. eyðublað – sjá meðfylgjandi.
2. Engin önnur fylgiskjöl.
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