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Efni: Umsögn Sambands íslenskra sveítarfélaga um frumvarp til laga um 
olíugjaid og kílómetragjald, 231. mál

Sambandinu hefur boristtil umsagnar þingmál nr. 231, stjórnarfrumvarp um 
breytingu á lögum um olíugjald og kflómetragjald. Einnig vísar sambandið til 
þingmáls nr. 23, frumvarps til laga um breytingu á lagaákvæðum um 
almen n i ngssamgöngu r.
í þingmáli nr. 231 eru lagðartil breytíngar á 1. og 13. gr. laga nr. 87/2004 um 
olíugjald og kílómetragjald. Gerir sambandið ekki athugasemdir víð ákvaeði 
frumvarpsins þótt án efa megi færa rök fyrir því að ákveða laegra olíugjald en 
lagt er til f frumvarpinu til að hvelja til kaupa á dfselbifreiðum. Vísar 
sambandið f því sambandi til stefnuyfirlýslngar rfkisstjórnarinnar þar sem gert 
er ráð fyrir beitingu hagrænna hvata til að vinna skipulega að aukinni notkun 
vistvænna ökutækja.
Það hefur um langt skeið verið krafa Sambands fslenskra sveitarfélaga að 
minnka álögur á þau sveitarfélög sem reka almenningssamgöngur fyrir íbúa 
sína. í þingmáli nr. 23 eru lagðar til breytingar á lagaákvæðúm um 
almenningssamgöngur. Er annars vegar lagt til að gerð verði sú breyting á 1. 
mgr. 6. gr. laga um olfugjald og kííómetragjald að olíugjald verði að fullu 
endurgreitt þegar um er að ræða sveitarfélög og fyrirtæki sem reka 
almenningssamgöngur. Hins vegar er lagt til að lögum um virðisaukaskatt 
verði breytt þannig að sömu aðilar fái endurgreidda 2/3 hluta greidds 
virðisaukaskatts af nýjum almenningsvögnum. Er hér um afar mikilvægar 
breytingar að ræða fyrir sveitarfélögin, sem telja mikilvægt að ríkisvaldið 
styðji miklu betur við almenningssamgöngur en verið hefur.
Samband fslenskra sveítarfélaga leggur til að bæði framangreind frumvörp 
verði samþykkt
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