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Umsögn: Um breytingu á lögum um vitamál, nr. 132/1999 - 258. mál

Skeljungur hf. gefiir hér með umsögn sína um breytingu á lögum um vitamál, skv. þskj. 
26 9 -2 5 8 . mál.

Eins og fram kemur í athugasemdum við lagafrumvarpið er tilgangur þess tviþættur, að 
kveða á um hækkun vitagjalds í samræmi við verðlagsbreytingar frá því að upphæð 
gjaldsins var sett í lög í desember 1999 og að kveða á um að Siglingastofnun veiti 
umsögn eða samþykki fyrir lagningu mannvirkja í eða á sjó. Umsögn þessi fjallar um 
vitagjaldið en ekki er gerð athugasemd við annan tilgang frumvarpsins.

Álagt vitagjald er notað til að standa straum af kostnaði við rekstur Siglingastofnunar 
íslands og skal það lagt á skip sem sigla við íslandsstrendur og hafa hér viðkomu. 
Gjaldið er lagt á öll skip, önnur en herskip, varðskip, tollgæslubáta, vitaskip og skip sem 
leita til hafiiar í neyð.

Eins og fram kemur í athugasemdum nam álagt vitagjald árið 2001, 90,1 millj. kr. og þar 
af greiddu erlend skip 71,9 millj. kr. eða 80% gjaldsins.
Að mati Skeljungs hf. er skipum stórlega mismunað við álagningu vitagjalds og þá 
einkum erlendum og innlendum skipum. Þetta mat byggir á þvi að veittur er 100% 
afsláttur af vitagjaldi (sem er skattur í eðli sinu) komi skip oftar en fjórum sinnum til 
hafnar. Álagning gjaldsins miðast aðeins við stærð skipa, en ekki þá þjónustu sem þau fá 
frá Siglingastofnun. Sú aðferð sem beitt er gagnvart erlendum skipum, þ.e. að innheimta 
fjórðung gjaldsins við hveija komu til landsins (en þó ekki oftar en fjórum sinnum á ári), 
veldur einnig mismunum enda um háar fjárhæðir að ræða fyrir stór skip. Eindregið er 
lagt til að gjaldtöku verði breytt, þannig að gjald lækki hlutfallslega á stærri skipum, 
tilgreint verði hámarksgjald sem innheimta má af skipum eða í stað þess að innheimt sé 
fjórðungsgjald fyrir fyrstu viðkomu verði innheimt lægra hlutfall t.d. 1/12 hluti gjaldsins 
hverju sinni. Nauðsynlegt er að vitagjaldið endurspegli og taki mið af þeirri þjónustu 
sem skipum er veitt i stað þessa að vera skattur sem mismunar aðilum m.a. eftir þjóðemi.
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Skeljungur hf. flytur inn fljótandi eldsneyti til landsins í stórum skipum, annarsvegar i 
5-7000 tonna skipum og hinsvegar 22-28.000 tonna skipum. Auk þess er gas og asfalt 
flutt inn í skipum sem eru 2000 tonn og minni. Framangreindar skipastærðir miðast við 
DWT en vitagjald tekur mið af GT eða brúttótonnafjölda og verður skv. frumvarpinu kr. 
80-90.000 í hvert sinn fyrir 5-7000 tonna skip og fyrir stærri skipin um kr. 300.000 í 
hvert skipti, þó ekki oftar en fjórum sinnum á ári eins og áður segir. Arlegur 
olíuinnflutningur Skeljungs nemur um 350 þúsund tonnum og það sem af er þessu ári er 
fjöldi farma orðinn 46 í alls 19 skipum. Af þessum 19 skipum hafa 2 skip komið oftar en 
fjórum sinnum að landinu en önnur skip sjaldnar en fjórum sinnum. Innflutningur hefúr 
þróast þannig að um er að ræða mörg eða mismunandi skip sem sinna flutningum og 
þurfa þau í flestum tilfellum að greiða fjórðung vitagjalds í hvert sinn. Gera má ráð fyrir 
að á þessu ári hafí verið greiddar 4-5 milljónir í vitagjöld vegna innflutnings eldsneytis 
fyrir Skeljung, en ef sama innflutningi væri sinnt með færri skipum sem myndu njóta 
nákvæmlega sömu þjónustu þá næmu þessi gjöld um 2 milljónum.

Hér er að mati Skeljungs hf. um misræmi að ræða sem bæta þarf úr. Það sjónarmið hefúr 
komið fram við umræðu á hinu háa Alþingi, að þar sem það séu útlendingar sem greiði 
þessa skatta að stærstum hluta, þarfnist málið ekki frekari umræðu. Sú afstaða ber 
Alþingi ekki gott vitni. Því er lagt til að álagning verði endurskoðuð með það í huga að 
viðskiptavinir Siglingastofnunar -  þ.m.t. erlend skip sem sigla upp að landinu greiði 
vitagjöld í hlutfalli við þá þjónustu sem þeim er veitt. Það má gera með því að innleiða 
hámarksgjöld eða með því að innheimta lægra hlutfall t.d. 1/12 í hvert sinn, sem skip 
koma til hafnar.

Virðingarfyllst, 
Skeljungur hf.


