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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vitamál - 74. mál

Skeljungur hf. gefur hér með umsögn sína um breytingu á lögum um vitamál.

Með lögunum er ákvæðum núgildandi laga breytt þannig að vitagjaldi er ætlað að standa 
straum að kostnaði við rekstur og framkvæmdir á vegum Siglingastofnunar islands. 
Vitagjald er í eðli sínu þjónustugjald en ekki skattur. Með núgildandi lögum var 
lagagrunni vitagjaldsins breytt á þann veg að hann uppfyllti betur þau skilyrði sem 
lagagrunnur skattlagningarheimilda þarf að uppfylla, með því að tilgreina vitagjaldið í 
lögunum. Nú er tækifærið nýtt og ráðist að þessu gjaldi með 100% hækkun. Því er 
harðlega mótmælt að vitagjaldi sé með frumvarpinu ætlað að standa undir rekstri 
Siglingastofnunar, í stað þess að standa eingöngu undir verkefnum til öryggis í siglingum 
við (slandsstrendur, sbr. ákvæði 2. gr. gildandi laga.

Til þessa hefur gjaldinu verið breytt í samræmi við innlendar verðlagsbreytingar, en með 
frumvarpinu sem hér er til umsagnar er vitagjaldið hækkað í samræmi við 
verðlagsbreytingar og þróun gengis. I athugasemdum segir:

“Með frumvarpinu erlagt til að vitagjald verði 156,50 kr. á hvert brúttótonn, sem er 100% 
hækkun i samræmi vtö þróun gengisbreytinga og hækkun neysluverðsvísitölu, og að 
lágmarksgjald hækki i 4.900 kr. Frá ársbyrjun 2002 til febrúar 2009 hefur 
neysluverðsvisitalan hækkað um 39% og evra um 100%.“

Frá því að núgildandi breyting vitagjalds tók gildi 30. desember 2002 og til dagsins í dag, 
hefur neysluverðsvísitala hækkað um 57%, en hækkun nú er látin taka mið af 
gengisbreytingum á evru án þess að það sé skýrt eða rökstutt nánar. Skeljungur hf. gerir 
alvarlegar athugasemdir við 100% hækkun vitagjalds og krefst þess að gjaldið taki mið 
af þeim kostnaði sem hlýst af vitaþjónustu.

Auk framangreinds er það sjónarmið áréttað sem fram kom í umsögn Skeljungs dags. 2. 
desember 2002, um núgildandi frumvarp. Þar var bent á að skipum er mismunað eftir 
þjóðerni við álagningu vitagjaldsins, en erlend skip greiða í dag um 85% af vitagjaldinu. 
Þetta byggir á því að veittur er 100% afsláttur af vitagjaldi komi skip oftar en fjórum 
sinnum til hafnar. Auk þess miðast álagningin við stærð skipa en ekki þá þjónustu sem 
þau fá frá Siglingastofnun.
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Sú aðferð sem beitt er gagnvart erlendum skipum, þ.e. að innheimta fjórðung gjaldsins 
við hverja komu til landsins (en þó ekki oftar en fjórum sinnum á ári), veldur mismunum 
enda um háar fjárhæðir að ræða fyrir stór skip. Vitagjald fyrir lítið olíuskip sem annast 
dreifmgu við strendur Jandsins nemur um 1 milljón króna eða 250 þús í hvert sinn. 
Vitagjald fyrir stærra sfcip sem annast innflutning olíu getur numið allt að 8 milljónum 
króna eða 2 milljónum f hvert sinn. Þar sem hvert olíuskip kemur að jafnaði ekki oftar en 
fjórum sinnum á ári, þar sem fleiri en eitt skip frá sömu útgerð annast flutninga til 
landsins þá nýtur þessi tegund flutninga ekki afsláttar af vitagjaldi. 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 fýrir fyralu viðkomu verði innheimt lægra hlutfall t.d. 1/12 hluti gjaldsins 
hverju sinni. Nauðsynltgt er að vitagjaldið endurspegli og taki mið af þeirri þjónustu sem 
skipum er veitt í stað þessa að vera skattur sem að auki mismunar aðilum m.a. eftir 
þjóðerni.

Hér er að mati Skeljungs hf. um misræmi að ræða sem bæta þarf úr. Það er ekki 
nægjanlegt að benda á að þar sem erlendir aðilar standi straum að vitagjaldinu, að þá 
þarfnist málið ekki frekiri umræðu. Lagt er 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 hlutfaR við þá þjónustu sem þeim er veitt. Það má gera með því að 
innleiða hámarksgjöld aða með því að innheimta lægra hlutfall t.d. 1/12 í hvert sinn, sem 
skip koma til hafnar.

^keljungur hf.


