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Reykjavík, 15. maí 2006.

Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 87/2004, um olíugjald og 
kílómetragjald o.fl. með siðari breytingum.

Við þökkum móttekið bréf efnahags- og viðskiptaneíhdar Alþingis dags 5. maí s.l. þar 
sem óskað er umsagnar um ofangreint lagafrumvarp.

SVÞ -  Samtök verslunar og þjónustu fagna mjög framlagningu þessa frumvarps enda 
höfðu SVÞ með bréfi til fjárm álaráðherra í apríl síðastliðnum þrýst á  um að tryggt yrði að 
tímabundin lækkun sem gilti til 1. júlí 2006 yrði firamlengd.

Frá því frumvarp til laga um olíugjald var lagt fram á Alþingi í mars 2004 hefur verð á 
díselolíu þróast með þeim hætti að eldsneytiskostnaður pr. ekinn kílómetra (olíukostnaóur 
+ þungaskattur) er nú um 26% hærri fyrir 44 tonna vagnlest. Slíkt hefur að sjálfsögðu 
gert mun verri rekstrarstöðu og afkomu þeirra fyrirtækja sem stunda landflutninga.

í því ljósi hefði það að sjálfsögðu verið hreint slys ef tímabundin lækkun olíugjaldsins 
hefði nú fallið niður. SVÞ taka undir þau sjónarmið sem fram koma í breytingartillögu 
við frumvarpið að olíugjald verði nú lækkað enn frekar. Slíkt myndi minnka þörf á 
hækkun flutningsgjalda. Þá vill SVÞ koma því sjónarmiði á framfæri að eftirlit með 
framkvæmd verði eflt og viðurlög við brotum hert. Þetta stafar ekki af refsigleði heldur 
því, að slaklegt eftirlit stuðlar að ójöfiiuði meðal þeirra fyrirtækja sem fara að lögum og 
hinna sem e.t.v. láta freistast til gera það ekki vegna framkvæmdar eftirlitsins.

SVÞ leggja til þá breytingu á fmmvarpinu að í 4. gr. verði gildistími tímabundinnar 
lækkunar lengdur til 31. júlí 2007, enda engin teikn á lofti um breytingar á olíuverði til 
hins betra. Það að framlengja gildistímann eingöngu um 6 mánuði í senn skapar óþarfa 
óöryggi í rekstrarumhverfi fyrirtækja og gerir samningsstöðu þeirra gagnvart sínum 
viðskiptavinum flóknari.
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