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Sala á gjaldskyldri olíu

í fjárlögum fyrir árið 2006 var áætlað að sala á gjaldskyldri dísilolíu yrði um 80 milljónir lítra á 
ári og tekjur ríkissjóðs vegna þeirrar sölu yrðu rúmlega 3,4 milljarðar króna á árinu 2006.

Miðað við þær upplýsingar sem liggja nú fyrir frá RSK um álagningu olíugjalds og þar með sölu 
á gjaldskyldri olíu er ljóst að sala á gjaldskyldri olíu er meiri en áætlað var við upptöku olíugjalds 
þann 1. júlí 2005. Frá þeim tíma og til 1. apríl sl. voru að meðaltali seldir um 10 milljónir lítra af 
gjaldskyldri olíu á mánuði.

Eins og sjá má í töflunum hér til hliðar var gert 
ráð fyrir að tekjur af olíugjaldinu yrðu um 3,4 
milljarðar á árinu 2006. I forsendum fjárlaga 
var gert ráð fyrir að vörugjald yrði 41 kr. á 
fyrri helmingi ársins en 45 kr. á síðari helmingi 
ársins. í ljósi þeirra þeirra upplýsinga sem fyrir 
liggja um sölu á gjaldskyldri olíu frá upptöku 
olíugjaldsins má gera ráð fyrir því að sala á 
gjaldskyldri dísilolíu verði um 120 milljónir 
lítra á ári. Ef olíugjald er 41 kr. og fjöldi seldra 
lítra á ári 120 milljónir verða tekjur vegna 
olíugjaldsins um 4.920 milljónir sem er um 1.480 milljónum umfram þær tekjur sem gert var ráð 
fyrir í fjárlögum 2006.

í framhaldi af því sem að undan hefur verið rakið er rétt að benda á að innflutningur fólksbifreiða 
og annarra bifreiða hefur aukist verulega undanfarið ár og hlutfall dísilknúinna fólksbifreiða, af 
heildarfjölda innfluttra fólksbifreiða, hefur meira en tvöfaldast eftir upptöku olíugjaldsins. 
Framkvæmdir við virkjanir og stóriðjuver auk þeirrar staðreyndar að vöruflutningar innanlands 
með strandskipum hafa lagst af og færst yfir á flutningabíla, hefur leitt til aukinnar notkunar á 
dísilolíu.

Áætlanir um sölu á gjaldskyldri olíu byggðust m.a. á upplýsingum frá orkuspámefnd. Fyrir 
upptöku olíugjalds var ómögulegt að greina nákvæmlega hve mikill hluti sölu gasolíu í landi fór á 
bifreiðar og hve mikill hluti fór á vinnuvélar og önnur tæki sem undanþegin eru greiðslu 
olíugjalds. Fyrrgreindar áætlanir byggðust m.a. á upplýsingum um sölu gasolíu frá annars vegar 
söludælum og hins vegar sölu frá olíubílum, íjölda díselbifreiða og var olíunotkun þeirra áætluð 
út frá meðaltalsakstri.

Áætlun viö gerð fjárlaga 2006
Áætluð sala kr. 80.000.000,-
Vörugjald 1/4 ár kr. 45,-
Vörugjald 1/4 ár kr. 41,-
Áætlaðar tekjur kr. 3.440.000.000,-

Áætlun miðað við álagningartölur
Áætluð sala (10 millj. *12) kr. 120.000.000,-
Vörugjald kr. 41,-
Áætlaðar tekjur kr. 4.920.000.000,-


