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Umsögn um frumvarp til laga um breyting á logum nr. 87/2004, um olíugjald og 
kílómetragjald, með síðari breytingum - 231. mál.

Rikisskattstjóri hefur þann 23. nóvember 2007 móttekið bréf yðar dagsett 22. sama mánaðar 
þar sem óskað er eftir umsögn embættisins um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 
87/2004, um olíugjald og kílómetragjald, með síðari breytingum.

í 2. gr. frumvarpsins er lagt til að í stað 6. mgr. 13. gr. laganna komi ný málsgrein sem hljóði 
svo: „Sérstakt kílómetragjald a f  gjaldskyldum bifreiðum skv. 2. mgr. skal vera sem hér 
segir:... “ (feitletrun hér). Er svo birt tafla þar sem fram kemur hvert hið sérstaka 
kílómetragjald skuli vera miðað heildarþyngd ökutækis.

Ríkisskattstjóri leggur til að í stað þess að vísa til bifreiða í hinni nýju málsgrein verði vísað 
til ökutækja, þannig að hin nýja málsgrein myndi hljóði svo: „Sérstakt kílómetragjald a f  
gjaldskyldum ökutœkjum, skv. 2 mgr. skal vera sem hér segir:... “ (feitletrun hér). Er þetta 
til samræmis við hugtakanotkun í lögunum í dag.

Með b- lið 1. gr. laga nr. 169/2006, um breyting á lögum nr. 87/2006, um olíugjald og 
kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum, var bætt nýjum tölulið, 2. tölulið, við 1. mgr. 4. 
gr. laganna. Við það riðluðust tilvísanir í 3., 4. og 5. mgr. 4. gr. Leggur ríkisskattstjóri því til 
að efitirfarandi breytingar verði gerðar á 4. gr. núgildandi laga nr. 87/2004:

í stað orðanna „ökutæki skv. 6., 7. og 8. tölul. 1. mgr.“ í 3. mgr. 4. gr. laganna komi: 
„ökutæki skv. 7., 8. og 9. tölul. 1. mgr.“

í stað orðanna „Eigendum ökutækja skv. 6. tölul. 1. mgr.“ í 4. mgr. 4. gr. laganna komi: 
„Eigendum ökutækja skv. 7. tölul. 1. mgr.“

í stað orðanna „Ökutæki skv. 7. og 8. tölul. 1. mgr.“ í 4. mgr. 4. gr. laganna komi: 
„Ökutæki skv. 8. og 9. tölul. 1. mgr.“

Þá orðist 5. mgr. 4. gr. laganna svo: „Fjármálaráðherra er heimilt að kveða á um skilyrði 
fyrir undanþágu í reglugerð, þ.m.t. hvaða ökutæki falla undir 7., 8. og 9. tölul. 1. mgr. og 
um fyrirkomulag skráningar ökutækja skv. 7. og 8. tölul. 1. mgr.“
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Þá er reglugerð nr. 688/2005 sem vísað er til í 7. mgr. 13. gr. laganna úr gildi fallin. Þykir því 
rétt að leggja til að tilvísun í 7. mgr. 13. gr. laganna verði lagfærð og vísað verði til gildandi 
reglugerðar sem er nr. 155/2007.

Virðingarfyllst 
f. h. ríkisskattstjóra


