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Umsðgn um frumvarp til breytingar á lðgum um olíugjald og kílómetragjald o.fl. 
794. mál

Samtök ferðaþjónustunnar vilja árétta marg framkomna skoðun sína að olíugjald það 
sem lagt er til er enn of hátt miðað við rekstrartekjur greinarinnar. Einnig er 
fyrirtækunum, sem þurfa að gera samninga um sölu á sinni þjónustu gjaman meira en 
ár fram í tímann, gert afar erfitt fyrir með slíkum skammtímaákvörðunum sem lagðar 
eru til í frumvarpinu. Því ber að lækka gjaldið verulega og fastsetja þá lækkun. Því 
taka samtökin undir þær breytingartillögur sem fram hafa komið að svo miklu leyti 
sem þær lúta að lækkun olíugjaldsins og að auknu fé sé varið til að efla 
almenningsamgöngur..

Samtökin vilja ítreka að á engan hátt hefur verið komið til móts við þær miklu 
kostnaðarhækkanir sem hafa orðið hjá rekstraraðilum fólksflutningabifreiða við þær 
breytingar sem gerðar voru við upptöku olíugjalds.

Þær hækkanir stafa fyrst og fremst af því að fólksflutningar eru ekki í 
virðisaukaskattskerfinu og leggst því í raun 24,5% virðisaukaskattur á þungaskattinn. 
Þegar lögin voru samin er ljóst er að höfundar frumvarpsins vissu af þessu atriði þegar 
frumvarpið var samið, enda segir í X lið almennra athugasemda.

2.KQómetragjald.
Eins og fram hefur komið er lagt til að kílómetragjald leggist ekki á fólksflutningabifreiðar. 
Ástæðan er fyrst og fremst sú að fólksflutningar eru ekki í virðisaukaskattskerfinu. Við upptöku 
olíugjalds leggst virðisaukaskattur á olíugjaldið, ólíkt því sem gildir um þungaskatt. Eigendum 
vöruflutningabifreiða er unnt að færa virðisaukaskattinn sem innskatt þannig að hann hefur ekki 
áhrif á greiðslubyrði þeirra. Skatturinn mundi hins vegar bætast við gjaldbyrði eigenda 
fólksflutningabifreiða þar sem þeim er ekki unnt að færa virðisaukaskattinn sem innskatt. Gf 
eigendum stærri fólksflutningabifreiða yrði gert að greiða talómetragjald mundi gjaldbyrði 
þeirra aukast umtalsvert firá því sem nú er.

Þessi leiðrétting er hins vegar ófullnægjandi af tveimur ástæðum.
1. Við frekari vinnslu tillagnanna var talið að mælagjaldið myndi leggjast of þungt á 
stærstu flutningabifreiðamar sem þjóna landsbyggðinni og því var það lækkað og 
olíugjaldið hækkað í 45 krónur. Við þá upphæð bætist vsk hjá 
fólksflutningafyrirtækjunum. Það er því augljóst að þessi breyting hefur í för með sér 
verulegan kostnaðaauka fyrir fyrirtækin umfram það sem upphaflega hafði verið 
reiknað með.



2. Verulegur hluti þeirra bifreiða sem notaðar eru í fólksflutningum eru undir 10 
tonnum og væru þ.a.l. ekki með mælagjaldi en geta ekki nýtt innskattinn. Af 1.716 
hópbifreiðum sem voru á skrá haustið 2005 voru 1.126 undir 10 tonnum að 
heildarþyngd eða 65,6%.

Eftirfarandi tafla sýnir útreikning á þessari kostnaðarhækkun hjá fimm stórum 
rekstraraðilum og er hækkunin augljós.

SBA-
Norðurleið

Guðmundur 
Jónasson hf.

Kynnisferðir 
- Austurleið

Hópbflar Snæland
Grímsson
ehf

Olíukaup árið 2004 (lítrar) 567.263 236.866 1.103.554 387.400 111.643

Olíugjald 23.257.783 9.711.506 45.245.714 15.883.400 4.577.363

VSK af olíugj. 5.698.157 2.379.319 11.085.200 3.891.433 1.121.454
................................. í...
Samtals olíugj. m. vsk 28.955.940 12.090.825 56330.914 19.774.833 5.698.817

22.700.576 7.771.731 44.567.183 13.266.295 4.118.542

6.255.364 4319.094 11.763.731 6.508.538 1580.275
1 prósentum 28% 56% 26% 49% 38%

Þessar tölur hafa verið uppreiknaðar fyrir SBA-Norðurleið fyrir árið 2005 og er 
niðurstaðan að ef þungaskattur hefði verið greiddur allt árið hefði hann numið kr. 
24.370.702. Olíugjald af 626.484 lítrum er hinsvegar 31.978.992 sem er 7.608.290 kr 
meira eða sem nemur 31% hækkun. Það lætur því nærri að olíugjaldið þyrfti að vera 
31,24 kr án vsk eða 38,90 með vsk ef fólksflutningafyrirtækin ættu að koma skaðlaus 
frá þessari breytingu. Breytingu sem vel að merkja var fullyrt að væri aðein 
formbreyting á innheimtu en ekki auknar álögur.

Mismunandi hækkun skýrist af mismunandi starfsemi, en beint samhengi er á milli 
eyðslu bifreiðanna og hversu þungt þessi hækkunn leggst á. Þannig eru fyrirtæki sem 
að meginhluta sinna langferðum með hlutfallslega minni hækkun en þau fyritæki sem 
eru að sinna innanbæjaraskstrí. Þannig eru strætisvagnar í sérflokki hvað hækkunin 
kemur illa við þá en umtalsverður hluti fólksflutninga fer fram með strætisvögnum og 
munu þeir koma sérstaklega illa út úr þessum breytingum. Það er eðli þeirrar þjónustu 
að ekið sé stuttar leiðir innanbæjar og afar oft staðnæmst og tekið af stað. 
Eldsneytiseyðsla þeirra er því mjög mikil. Áður fengu rekstraraðilar strætisvagna 70% 
þungaskatts endurgreiddan, en í núgildandi lögum er það 80% af olíugjaldi. 
Virðisaukaskattinn þurfa fyrirtækin hinsvegar að bera sem gefur auga leið að er 
verulega hærri upphæð en þessi hækkun á endurgreiðslunni.



Varðandi afþreyingarfyrirtækin sem nota svokalla súperjeppa er hækkunin veruleg. 
Þeir bflar voru flestir á svokölluðu fastagjaldi þ.e. greiddu fasta upphæð árlega án 
tillits til aksturs. Einnig er eldsneytiseyðsla þessara bfla afar mikil og sérstaklega 
þegar ekið er við erfiðar aðstæður t.d í snjó. Þá er afar ósanngjamt að mest falli til af 
vegaskatti þegar ekið er utan vega á jöklum og snjó. Málflutningur björgunarsveita 
sem stóðu frammi fyrir sama vandamáli virðist hinsvegar hafa náð í gegn og hefur 
verið gerð tillaga um að heimila þeim að nota gjaldfrjálsa olíu.

Samtökin hafa frá upphafi gert kröfu um að til að koma til móts við þær miklu 
kostnaðarhækkanir verið gerðar eftirfarandi breytingar:

1. Sú heimild til endurgreiðslu sem veitt er í 1. málsgrein 6. greinar 
frumvarpsins verði breytt þannig að hún nái til ailra þeirra sem reka 
fólksflutningabifreiðar í atvinnuskyni og gjldi jaftat um almenningsvagna, 
sérleyfisbifreiðar og hópferðabifreiðar. Slíkt er ekki síður mikilvægt með 
tilliti tíl samkeppnissjónarmiða þar sem akstur þessara samgöngutækja 
skarast í ákveðnum tilfellum. Því er því ekki bara mikilvægt heldur 
nauðsynlegt að sðmu lög og reglugerðir gildi jafnt fyrir alla ofangreinda 
aðila.

2. Sú heimild sem er til endurgreiðslu 2/3 virðisaukaskatts af
fólksflutningabifreiðum (sem uppfylla EURO II mengunarstaðalinn) sem
er í bráðabirgðaákvæði við lög 50/1988 verði einnig látin ná til
almenningsvagna, ákvæðið verði fært inn í lögin sem varanleg heimild og 
endurgreiðslan verði 3/3 af nýjum bifreiðum sem uppfylla EURO III 
mengunarstaðalinn. Slíkt er afar mikilvægt með tilliti til 
umhverfissj ónarmiða þar sem aflvélar sem uppfylla ofangreinda staðla 
menga mun minna en sambærilegar aflvélar gera sem ekki ná að uppfylla 
þessa staðla.

Með þessum aðgerðum væri hægt að koma í veg fyrir að rekstur
fólksflutningabifreiða í atvinnuskyni dragist enn frekar saman og yrði fyrir 
margföldum kostnaðarhækkunum umfram aðrar greinar af völdum þessara laga.
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