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Umsögn Félags ísleoskra bifreiðaeigenda (FÍB) um breytingu á lögum nr. 87/2004, um 
olíugjald o.fl., með síðari breytingum og breytingartillögur við málið.

Stjóm FÍB gerir engar athugasemdir við fyrstu 3 greinar frumvarpsins og telur þær til bóta.
Varðandi 4. greiiiina telur FÍB eðlilegast að fallið sé frá tímabundinni lækkun á olíugjaldinu 
en í staðinn sé breytingin gerð varanleg. Olíugjald upp á 45 krónur er of hátt miðað við þróun 
heimsmarkaðsverðs á dísilolíu síðustu misserin.

FÍB telur ekki rétt að breyta lögunum i samræmi við breytingartillögu Atla Gíslasonar o.fl.
Þessi tillaga gerir ráð fyrir því að tekjur Vegagerðarinnar til framkvæmda verði skertar. FÍB 
telur að greiðari samgöngur og vandaðri samgöngumannvirki á landi efli byggð um land allt.
FÍB tekur imdir það að ríkissjóður standi straum af kostnaði við það að auka hlut vistvænna 
orkugjafa í samgöngum. Teýur af bílum og umferð á síðasta ári voru hátt í 50.000 m.kr. og 
aðeins var rúmum fjórðungi varið til vegamála.

FÍB er íylgjandi breytingartillögu Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur o.fl. Félagið hefur haldið 
svipuðum málflutningi uppi á liðnum mánuðum og telur eðlilegt að stjómvöld komi til móts 
við fólkið í landinu með því að lækka álögur á bifreiðaeldsneyti þegar heimsmarkaðsverð á 
olíu er í sögulegu hámarki. Lækkun íslenskrar krónu gagnvart Bandarikjadal á þessu ári hefur 
hækkað eldsneytisverð enn frekar til neytenda.

FIB bendir enn og aftur á þá staðreynd að ríkissjóður leggur á eldsneyti skatt á skatta ofan.
Skattlagningin er nú með þeim hætti að ofan á innkaupsverð bensins leggur ríkið vöru-, 
bensín- og flutningsjöfriunargjald og á innkaupsverð dísilolíu olíu- og flutningsjöfhunargjald.
Þar á ofan leggst síðan 24,5% virðisaukaskattur þannig að innheimtur er skattur af þeim 
sköttum og gjöldum sem þegar er búið að leggja á eldsneytið. Þetta telur FÍB óeðlilegt og 
nauðsynlegt að leiðrétta.

Skatta á að nota með jákvæðvim hætti til að umbuna þeim sem markvisst draga úr 
eldsneytiseyðslu, t.d. með kaupum á minna mengandi og nýtnari ökutækjum. Til að 
ná raunhæfum markmiðum þurfa stjómvöld að sjá fyrir heildaráhrifin af sanngjömum 
breytingum á skattaumhverfmu. Breytingar á upphæð olíugjalds geta haft áhrif á
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tekjur ríkissjóðs en á móti kemur verulegur ávinningur: Minni olíunotkun, hagstæðari 
vöruskiptaj öfiiuður við útlönd, minni útlosun á gróðurhúsalofttegundum, minni 
mengun og orkuspamaður í stað orkusóunar.

Virðingarfyllst,

Félag íslenskra bifreiðaeigenda

Runólfur Ólafsson


