
Ed. 1184. Frumvarp tillaga [247. mál]
um flutningsjöfnunarsjóð og innkaupajöfnun olíu og bensíns.

(Eftir 2. umr. í Ed., 7. júní.)

1. gr.
Greiða skal flutningsjöfnunargjald af öllu seldu magni af gasolíu, svartolíu, ljósao!íu,

bifreiðabensíni, flugvélabensíni og flugsteinolíu, þó ekki flugvélabensíni og flugsteinolíu sem
ætluð er til nota í utanlandsflugi. Gjald þetta ákveður verðlagsráð fyrir þrjá mánuði í senn.
Verði upphæð þess miðuð við það að gjaldið nægi til að greiða flutningskostnað á því magni
af ofangreindum olíuvörum sem þarf að flytja frá innflutningsstöðum til útsölustaða svo að
fullnægt verði eftirspurn eftir þessum vörum hvar sem er á landinu. Gjaldið skal greiða í
flutningsjöfnunarsjóð eigi sjaldnar en ársfjórðungslega.

2. gr.
Flutningsjöfnunarsjóður skal myndaður með flutningsjöfnunargjaldinu sem um ræðir í

1. gr.
Stjórn sjóðsins er skipuð þremur mönnum, sem sitja tvö ár í senn, verðlagsstjóra.

einum manni, sem viðskiptaráðherra skipar án tilnefningar, og einum manni sem ráðherr-
ann skipar samkvæmt tilnefningu o!íuinnflytjenda. Verðlagsstjóri er formaður stjórnar-
innar.

Fé sjóðsins skal ávaxta í banka á sérstökum reikningi. Nú verður tekjuafgangur á
flutningsjöfnunarsjóði í árslok og skal hann þá yfirfærast til næsta árs. Ef tekjur sjóðsins
eitthvert ár hrökkva ekki fyrir gjöldum skal greiða það, sem á vantar, af fyrstu tekjum
sjóðsins næsta ár.

Stjórn flutningsjöfnunarsjóðs er heimilt að ákveða að í sjóðnum skuli vera sérdeild fyrir
útgerð.

3. gr.
Flutningsjöfnunarsjóði skal varið til að endurgreiða þeim aðilum, er annast dreifingu á

olíuvörum þeim sem um getur í 1. gr., flutningskostnað þeirra en hann skal samþykktur af
Verðlagsráði. Verðlagsstofnun annast þessar greiðslur eftir reglum sem stjórn sjóðsins setur.
Heimilt er að ákveða tímabundna greiðslu úr flutningsjöfnunarsjóði til reksturs innflutnings-
stöðva sem reistar kunna að verða utan Faxaflóasvæðisins ef ætla má að flutningur á
olíuvörum á viðkomandi svæði verði ódýrari með því.



4. gr.
Söluverð á ofangreindum olíuvörum skal vera hið sama til sömu nota hjá hverjum

innflytjanda og útsölumönnum hans hvar sem er á landinu.

5. gr.
Allur kostnaður af starfsemi flutningsjöfnunarsjóðs greiðist af eigin fé og skal tekið tillit

til þessa kostnaðar við ákvörðun flutningsjöfnunargjaldsins.

6. gr.
Sérstakur innkaupajöfnunarreikningur skal haldinn af sérhverjum innflytjanda sem

starfar við endursölu á bifreiðabensíni, gasolíu, svartolíu eða öðrum olíutegundum eftir
nánari ákvörðun Verðlagsstofnunar. Undanþegið innkaupajöfnun er flugbensín og flug-
steinolía, sem ætluð er til nota í utanlandsflugi, ásamt öðrum olíutegundum, sem eru seldar
úr landi til erlendra aðila.

7. gr.
Innflytjandi olíu skal halda aðskilinn reikning yfir innkaupajöfnun hverrar olíutegund-

ar. Hann skal tilkynna Verðlagsstofnun breytingar á jöfnunarverði og gildistöku þess með
nánar tilteknum fyrirvara sem stofnunin setur. Verðlagsstofnun skal setja innflytjendum
samræmdar reglur um framkvæmd innkaupajöfnunar á hverjum tíma.

8. gr.
Innkaupajöfnun nær til kostnaðarverðs olíu sem komin er í geyma í innflutningshöfn hjá

innflytjanda.
Jöfnunarverð hverrar olíutegundar er kostnaðarverð olíunnar að viðbættum jákvæðum

eða neikvæðum mismun sem jafna skal kostnaðarverð milli einstakra farma eða hluta úr
förmum. Staða innkaupajöfnunarreiknings er því uppsöfnun á jákvæðum eða neikvæðum
mismun á kostnaðarverði og jöfnunarverði olíu á hverjum tíma.

9. gr.
Verðlagsráð eða Verðlagsstofnun skal samþykkja sérstakan innkaupahvata í kostnaðar-

verði hjá þeim innflytjanda sem hagstæð olíuinnkaup gerir á hverjum tíma.
Ákveðinn hluti hagstæðra olíuinnkaupa skal þó ávallt renna til neytenda í formi lægra

kostnaðarverðs samkvæmt ákvörðun Verðlagsráðs eða Verðlagsstofnunar hverju sinni.

10. gr.
Verðlagning á olíuvörum skal að öðru leyti vera samkvæmt lögum nr. 56 frá 16. maí

1978, um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti, sbr. 1. nr. 13/1979,1. nr.
52/1982 og 1. nr. 33/1984.

ll. gr.
Viðskiptaráðuneytið getur sett nánari reglur um framkvæmd laga þessara.

12. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1986. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 34 18. febrúar 1953,

um verðjöfnun á olíu og bensíni, með síðari breytingum.



Ákvæði til bráðabirgða.
Flutningsjöfnunarsjóður tekur við réttindum og skuldbindingum verðjöfnunarsjóðs

fyrir olíu og bensín.
Sameiginlegum innkaupajöfnunarreikningi Olíufélagsins hf., Olíufélagsins Skeljungs

hf. og Olíuverslunar Íslands hf. á bensíni, gasolíu og svartolíu hjá Verðlagsstofnun skal skipt
niður á hvert olíufélag þann 1. janúar 1986 samkvæmt ákvörðun Verðlagsstofnunar.

Verðlagsráð skal stefna að því að halli sá, sem við samþykkt þessara laga er á
innkaupajöfnunarreikningum olíufélaganna, verði jafnaður fyrir gildistöku laganna.


