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Umsögn um 327. mál, frumvarp til laga um breyting á lögum um olíugjald og 
kílómetragjald o.fl.

I bréfi dagsettu 24. nóvember 2005 óskar háttvirt efhahags- og viðskiptanefiid eftir umsögn 
ríkisskattstjóra um fiximvarp til laga um breyting á lögum um olíugjald og kílómetragjald 
o.fl., 327. mál. Fer hún hér á eftir.

í frumvarpinu er lagt til að breytingin öðlist þegar gildi. Ríkisskattstjóri sér ástæðu til að 
benda á að nánari útfærslu og frekari upptalningu á ökutækjum sem ætluð eru til sérstakra 
nota skv. 6. tl. 1. mgr. 4. gr. laganna á eftir að skilgreina í reglugerð sem fjármálaráðherra 
setur verði fiumvarpið að lögum. Þá verða ökutækin auðkennd í ökutækjaskrá og jafiifiamt 
sett sérstök gjaldskrá kílómetragjalds fyrir ökutæki sem falla undir sérstök not í 6. tölul. 1. 
mgr. 4. gr. laganna. Þetta kallar á breytingu á tölvukerfum ríkisskattstjóra og Umferðarstofu. 
Að auki er eigendum þessara ökutækja ekki gert skylt að skrá fyrrgreind ökutæki sem ökutæki 
til sérstakra nota heldur geta þeir valið hvort þeir greiði olíugjald og kílómetragjald 
samkvæmt núgildandi lögum eða hvort þeir skrái ökutæki sín hjá Umferðarstofu sem ökutæki 
til sérstakra nota, fái áritun þess efnis í skráningarskírteini ökutækisins og eigi þar með rétt á 
að fá afgreidda litaða gjaldfijálsa olíu samhliða því að þeim er gert skylt að greiða sérstakt 
kílómetragjaid, sbr. 4. gr. frumvarpsins. Æskilegt væri að gera eigendum ökutækjanna kleift 
að kynna sér þessar breytingar áður en þær taka gildi og því leggur ríkisskattstjóri til að 
frumvarpið taki gildi 1. febrúar 2006.

Ríkisskattstjóri hefur ekki frekari athugasemdir fram að færa um efni fiumvarpsins.
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