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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um
olíugjald og kílómetragjald ofl.

í bréfi dagsettu 24. nóvember síðastliðinn er óskað umsagnar Olíuverzlunar íslands 
hf. um frumvarp til laga um breytingu á lögum um olíugjald, kílómetragjald ofl.

Olíuverzlun íslands hefur unnið athugasemdir um ofangreint frumvarp í samstarfi 
við dótturfélag sitt Olíudreifingu ehf.

Félagið gerði á sínum tíma margháttaðar athugasemdir við upphaflegt frumvarp að 
lögum um olíugjald, sem ekki var tekið tillit til nema að takmörkuðu leiti.

Félagið telur nýtt frumvarp um breytingu á lögunum vera til bóta, en gangi þó of 
skammt. Þannig má nefna að félagið óskaði á sínum tíma eftir að þau ökutæki sem 
hafa heimild til að nota litaða olíu yrðu sérstaklega auðkennd, án þess að tekið hafi 
verið tillit til þeirrar athugasemdar. Enda þótt skráning í skráningarskírteini sé til 
bóta, þá mætir slíkt ekki umræddri ósk þar sem starfsmenn félagsins skoða ekki það 
skírteini fyrir afgreiðslu. Þrýstingur er á starfsmenn félagsins að afgreiða litað 
eldsneyti á ökutæki sem ætla má að nota eigi á gjaldskyld ökutæki. Orðalag laganna 
og þar með réttarstaða félagsins og viðkomandi starfsmanna er óljós, en þannig má 
nefna að Ríkisskattstjóri taldi sig nýlega knúinn til að senda út túlkun á lögunum.

Félagið benti á sínum tíma á að upptöku litunar myndi fylgja verulegur kostnaður, 
bæði í formi stofnkostnaðar og axikins rekstrarkostnaðar við dreifingu. Nú liggur 
fyrir að kostnaður vegna litunar er enn meiri en félagið hafði áætlað, einkum vegna 
aukins aksturs. Afleiðing af þessu er meðal annars aukin áhætta við olíuflutninga 
vegna verulega aukins aksturs, en áhætta við flutning á hættulegum vamingi er í 
beinu hlutfalli við flutta vegalengd og því hefur áhætta við flutning á eldsneyti 
aukist sem þessu nemur.

Af ofansögðu má vera ljóst að margir gallar eru enn á lögunum og verður ekki séður 
neinn sá ávinningur af breytingunni, sem ekki var unnt að ná með öðrum hætti, sem 
réttlætir þann kostnað og þær álögur sem lögin hafa lagt á atvinnulífið og samfélagið 
í heild sinni. Það er því lagt til að lögin verði endurskoðuð í heild sinni.

Virðingarfyllst,
Olíuverzlun íslands hf.
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