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Efni: Umsögn um mál nr. 258, frumvarp til laga um
vitamál, vitagjald og sæstrengir.

Landssamband smábátaeigenda (LS) gerir ekki athugasemdir við þann hluta 
frumvarpsins sem fjallar um sæstrengi.
LS leggur til að í stað hækkunar á lágmarksgjaldi verði gjald vegna komu erlendra 
skipa, sem setja farþega eða vörur á land, hækkað. í stað þess að skipin greiði 
fjórðung gjaldsins verði þeim gert að greiða þriðjung. Upplýsingar sem fram komu 
í frumvarpi til laga um vitamál 1999 skýrðu frá að gjaldskráin hér væri aðeins 30% 
af því sem hún er í Bretlandi. Hækkunin yrði því einvörðungu til samræmis við 
aðrar þjóðir.
Samkvæmt upplýsingum frá Reykjavíkurhöfn höfðu 35 skemmtiferðaskip hér viðdvöl 
á þessu ári. Tekjur af vitagjaldi frá þeim námu 14 milljónum. Ef gert yrði ráð 
fyrir 14% hækkun á brúttótonnagjaldi og 66% afslætti yrði gjaldið á næsta ári kr. 
21,4 milljónir, væri afslátturinn 75% yrðu tekjur af vitagjaldi frá skemmtiferða- 
skipum 16 milljónir. í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að skip minni en 
10 brúttótonn séu undanþegin vitagjaldi. Verði fallist á breytinguna sem hér hefur 
verið komið á framfæri væri hægt að undanskilja öll skip minni en 50 brúttótonn 
frá vitagjaldi og koma þannig til móts við sjónarmið stórútgerðarinnar um að lækka 
kostnað fyrir útgerðir „sem byggja afkomu sína aðallega á þorskveiðum, eins og 
bátaflotinn gerir, þegar veiðiheimildir eru skornar niður eins og gerst hefur þrjú ár í 
röð. Það hefur valdið því að fjöldi útgerða hefur gefist upp eins og dæmin sanna" 
(Fiskifréttir 8.11.2002, tilv. í ræðu Kristjáns Ragnarssonar á aðalfundi LÍÚ 31. október 2002)

Undirritaður vekur athygli á að í fylgiskjali með frumvarpinu, umsögn fjármálaráðu- 
neytisins, kemur fram að verði frumvarpið að lögum muni tekjur af vitagjaldi 
aukast um fimmtung frá því sem gert var ráð fyrir í fjárlögum 2002. Ástæða er því 
til að íhuga vel hvort þörf sé á þeim þætti frumvarpsins sem lýtur að hækkun á 
vitagjaldi.
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