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Efni: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um olíugjald og 
kílómetragjald, 231. mál.

Samtök atvinnulífsins (SA) og Samtök iðnaðarins iðnaðarins (SI) hafa fengið til 

umsagnar frumvarp um breytingu á lögum um olíugjald og kílómetragjald þar sem 

lækkun olíu- og kílómetragjalds er fest í lög ótímabundið. Miðað við verðþróun á 

olíu og aðstæður á olíumörkuðum telja bæði samtökin að rétt hefði verið að lækka 

olíugjaldið en í athugasemdum við frumvarpið er vísað til starfshóps 

fjármálaráðherra sem vinnur að tillögugerð um heildarstefnu varðandi skattlagningu 

ökutækja. Vonandi verður tillaga um lækkað olíugjald hluti af tillögum þess hóps. 

Samtökin hafa átt fund með starfshópnum og SI lögðu fram eftirfarandi tillögu að 

breyttri stefnu varðandi skattlagningu þyngri atvinnubifreiða:

Samtök iðnaðarins þakka fyrir að fá tækifæri til að hitta starfshóp fjármálaráðherra 

sem á að gera heildartillögur um skattlagningu ökutækja og eldsneyti. Markmiðið 

er að hvetja til notkunar vistvænna ökutækja, orkusparnaðar, minni losunar 

gróðurhúsalofttegunda frá samgöngum og aukinnar notkunar innlendra orkugjafa 

en síðast en ekki síst að standa undir rekstri og uppbyggingu vegakerfisins.

SI hafa um margra ára skeið látið sig varða gjaldtöku af rekstri atvinnubifreiða. Þau 

hafa tekið þátt í málefnastarfi á vegum ráðuneytisins, sent tillögur og umsagnir til 

þingsins og látið sig á allan hátt varða þennan málaflokk.

SI eru eindregið fylgjandi skattlagningu ökutækja sem tekur mið af orkusparnaði 

og vistvænum þáttum, ásamt því að standa undir rekstri og uppbyggingu 

vegakerfisins. Samtökin leggja áherslu á að endurskoðunin og tillögugerðin verði 

heildstæð en ekki enn ein viðbótin við núverandi olíu- og kílómetragjaldskerfi.

í samanburði við léttari ökutæki er þróun nýrra orkugjafa til að knýja þyngri



bifreiða afar skammt á veg komin. Samkvæmt upplýsingum sérfræðinga á nýlegri 

ráðstefnu um orkugjafa framtíðarinnar er alveg Ijóst að nokkur ár munu líða þar til 

aðrir orkugjafar en díselelolía standi til boða til að knýja þyngri bifreiðar. Eina 

viðbótin er bíodísel.

hvetja til olíu- og orkusparnaðar. Olía var ódýr á þeim tíma og eigendur og 

umráðamenn bifreiða létu sig olíueyðslu litlu varða. Því var talið að þörf væri á

liðlega 20 krónur en nú, þegar verðið hefur þrefaldast og fer hækkandi er ekki 

lengur þörf á slíkri neyslustýringu - hátt olíuverð eitt og sér nægilegir til að hvetja 

til orkusparnaðar. Af þessum sökum einum þarf ekki olíugjaldi til að stýra 

notkuninni.

Sterkur orðrómur er um að umtalsverð undanskot eigi sér stað á bæði með notkun 

á litaðri olíu og flotaolíu. Afleiðingin er að tapaðar tekjur ríkissjóðs og jafnframt 

rammskökk samkeppnisstaða heiðvirðra fyrirtækja. Aðgengi að gjaldfrjálsri olíu er 

auðvelt, olíugjaldið er hátt og því er mikill hvati til undanskota í kerfinu. Telja 

Samtökin núverandi ástand minni óþægilega um margt á vandræðaganginn í gamla 

þungskattskerfinu áður en álagning skattsins var flutt til Ríkisskattstjóra.

Olíugjaldið er að mörgu leyti e.k. umframálögur á þau svæði þar sem samgöngur 

eru hvað erfiðastar. Þar eyða ökutækin mestu m.a. vegna færðar og þar af leiðandi 

greiða þau hærra í olíugjald. SI leggja eindregið til að þegar verði hætt að 

innheimta olíugjald á þyngri atvinnubifreiðar. Þess í stað verði einungis lagt á eitt 

gjald - endurskoðað kílómetragjald sem taki mið af heildarþunga og akstri ökutækis 

og þyngri atvinnubifreiðar noti gjaldfrjálsa olíu. Varpað er fram þeirri hugmynd að 

ökutæki sem losa minna af gróðurhúsategundum njóti þess í afslætti frá 

endurskoðuðu kílómetragjaldi. í skýrslu samgönguráðuneytis um gjaldtöku og 

einkaframkvæmd til fjármögnunar samgöngumannvirkja, útgefin í febrúar 2005 og í 

drögum að skýrslu starfshóps fjármálaráðuneytis um endurskoðun einstakra þátta 

olíugjaldskerfisins, er lýst áherslum Evrópusambandsins í þessu efni. Að mati 

samtakanna fellur niðurfelling olíugjalds og upptaka endurskoðaðs kílómetragjalds
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Fyrir áratug var því sjónarmiði haldið á loft að leggja þyrfti á sérstakt olíugjald til að

neyslustýringu til að draga úr sóun og óþarfa eyðslu. Á þeim tíma kostaði lítri olíu
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