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Umsögn um frumvarp til laga um 
veiöigjöld, þingmál nr. 658

Umsögn þessi varðar nýtt frumvarp sjávarútvegs- og 
landbúnaöarráðherra, þingmál nr. 658. Ú tvegsbændur í
Vestm annaeyjum  eru á einu máli um að lögfesting þessara boðuðu
breytinga muni leiða til tjöldagjaldþrota í greininni, skaða 
sjávarútveginn stórlega og varanlega og veita þar með sjávarbyggðum  
landsins og atvinnulífí landsmanna þung högg.

Veiðigjöldin sem boðuð eru í frumvarpi til laga um veiðigjöld styðjast 
við kolranga útreikninga á meintri auðlindarentu ásam t því að vera 
það hátt hlutfall a f  rentunni að fjöldi íyrirtækja mun ekki hafa 
bolmagn til að greiða gjaldið. Best stöddu sjávarútvegsfyrirtæki 
landsins munu eiga í miklu basli við að viðhalda skipaflota, 
fasteignum og tækjum. Aðrar útgerðir lenda að öllum líkindum í 
m eiriháttar greiðsluerfiðleikum.

Þetta er í samandregnu máli niðurstaða U tvegsbændafélags 
Vestm annaeyja (hér eftir neínt UV í þessari umsögn).
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Utreikningur auðlindarentunnar er rangur (10. gr. frumvarpsins)

• M iðað er við stöðu birgða um áramót þegar reiknuð er ávöxtun 
vegna fjárbindingar í birgðum. Staðreyndin er sú að birgðir 
sveiflast umtalsvert yfir árið og áram ótastaða gefur því ekki 
rétta mynd a f  fjármagnskostnaði sem liggur í birgðum. Hjá 
uppsjávarfyrirtækjum  er birgðastaða t.d. jafnan lægst í lok árs.
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Þá er síld og makríll að miklu leyti seldur, loðnuvertið iðulega 
ekki hafin og búið að selja mjöl og lýsi til að losa geymslurými 
fyrir komandi loðnuvertíð.

• Ekki er gert ráð fyrir tjárm agnskostnaði sem liggur i 
viðskiptakröfum  og er um talsverður fyrir sjávarútveginn.

• Sérstaklega g ró f nálgun er notuð til að reikna út verðmæti 
fasteigna. M argar fasteignir í sjávarútvegi eru gam lar og 
stofnverð, sem ætlað er að ná fram verðm æti eignarinnar, er því 
iðulega allt o f  lág fjárhæð.

o Ekkert samræmi er í aðferðafræðinni við verðmatið. 
Þannig er húftryggingam at skipa að hluta til verðtryggt 
og afskrifast en stofnverð fasteigna og tækja er 
óverðtryggt og afskrifast ekki. 

o Kaup á tækjum og búnaði eru fjármögnuð með lánum í 
erlendri mynt. Hins vegar eru tækin í tjölm örgum  
tilfellum bókfærð í íslenskum krónum. Eftir veikingu 
krónunnar árið 2008 er ljóst að lán standa í hærri fjárhæð 
en stofnverð tækjanna. Þama er ákveðið ósamræmi sem 
ekki er tekið tillit til.

• Frum varpið gerir ekki ráð fy'rir viðhaldsQárfestingarkostnaði 
greinarinnar. Hvorki afskriftir né áætlaður viðhalds- 
Qárfestingarkostnaður er dreginn frá tekjum. Félagsm önnum  U \r 
fallast hér hendur. Hvað gengur ráðherra til að draga ekki frá 
kostnað sem varlega áætlaður gæti numið 15-20 m illjörðum  króna 
á ársgrundvelli?

Frumvarp með slíkar rangfærslur innbyggðar í forsendum sínum er 
ekki boðlegt til frekari umfjöllunar að mati félagsm anna UV.

Hlutfall veiðigjalds af auðlindarentu (8. gr.)

Veiðigjaldið er kynnt með þeim hætti að 70% a f  auðlindarentunni 
renni til ríkisins. Hvem ig sú tala er fundin út er engan veginn skýrt og 
það virðist ekkert vera skoðað hvem ig sú tala hefur áhrif á 
mismunandi útgerðir. Aður en hlutfall auðlindarentunnar er ákveðið 
þ a rf að reikna út auðlindarentuna í sátt við fræðasam félagið og 
greinina sjálfa.
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ÚV leggur því til að samráð verði haft við fræðimenn á borð við Birgi 
Þór Runólfsson, Daða Má Kristófersson og Ragnar Á m ason um 
útfærslu/útreikning auðlindarentunnar. Þá er lagt til að útgerðarmenn 
verði hafðir með í ráðum enda þekkja þeir greinina best.

Gerð er athugasemd við að jafn  gróf nálgun við útreikninga á 
auðlindarentu sé notuð þegar áformað er að leggja á 70% gjald á 
stofninn. Þar sem ljóst er að útreikningam ir eru rangir er gjaldið (eða 
skattlagningin) í raun miklu hærra hlutfall en 70%.

Aðrar athugasemdir

1. Þar sem frumvarpið gerir ráð fyrir að skattleggja sjávarútveginn 
með því offorsi sem raun ber vitni (gjaldið hefði verið 24 
m illjarðar króna árið 2010!) er mikilvægt að upphæð veiðigjalds 
geti tekið bre>1ingum á skömmum tím a e f  t.d. 
heim sm arkaðsverð lækkar eða rekstarkostnaður greinarinnar 
eykst. í ljósi þess að veiðigjaldið er að hluta innheimt fy'rir 
fram, og stuðst er við gamla ársreikninga við útreikning þess, 
getur sú staða komið upp að lægra verð á mörkuðum valdi 
greiðsluþroti vegna veiðigjalds. Greinin getur ekki beðið í 1-2 
ár eftir lægra veiðigjaldi þegar áformað er að ofurskattleggja 
hana þegar í stað!

2. Sm ábátaútgerð er hlíft að miklu leyti við hinu háa veiðigjaldi. 
Ekkert sérstakt veiðigjald er greitt a f  fyrstu 30 
þorskígildistonnunum og hálft gjald a f  næstu 70 
þorskígildistonnunum. ÚV leggst gegn tillögum  sem mismuna
útgerðarfy'rirtækjum með þessum hætti.
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3. UV telur algerlega fráleitt að veiðigjald taki mið a f  sam anlagðri 
framlegð í vinnslu og útgerð. Sú fram legðaraukning sem verður 
í fiskvinnslunni á sér oft stað í gegnum fjárfestingu í tækni, 
vinnsluferlum, markaðsmálum og fleiru. Því er fráleitt að láta 
útgerðir greiða fy'rir framlegð fiskvinnslunnar sem útgerðin 
nýtur að engu leyti.

4. Avöxtunarkrafan sem lögð er til grundvallar í útreikningunum  í 
frv. er í engu samræmi við eðli skattstofnanna, sbr. umfjöllun 
hér aö ofan um verðtryggingu og afskriftir húftryggingamats. 
Avöxtunarkrafa þessi er jafnfram t allto f lág og í engu samræmi 
við raunveruleikann. Þessi lága krafa mun hamla fjárfestingu í 
greininni.
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5. Ekki er á nokkum  hátt tekió tillit til fjárfestingar í óefnislegum 
eignum  eins og markaðssetningu og rannsóknum.

6. Dr. Daði M ár Kristófersson tekur fram í greinargerð sinni með 
frumvarpinu að „kostnaður a f kvótakaupum [er] orðinn hluti a f 
kostnaði útgerðarfyrirtækja“. Hafa verður í huga að kaup á 
aflaheim ildum  leiddu til aukinnar hagræðingar í greininni og 
skiluðu auknum hagnaði. Nú ætlar ráðherra að taka gjald af 
hagnaðinum  án þess að taka til greina að fullu leyti þann 
kostnað sem útgerðin varð fyrir til að auka hagræðingu.

7. Þegar auðlindarentan er neikvæð eru þau tapár ekki 
frádráttarbær frá hagnaði sem kæmi til síðar. Þetta er ólíkt 
útreikningi á tekjuskatti fyrirtækja. Ekki þarf að fara mörgum 
orðum um hversu ranglátt slíkt er.

Boðað veiði^jald hefði numið um 5 milljörðum króna árið 2010 fyrir 
félagsmenn UV. Gjaldið mun draga úr fjárfestingu í Vestm annaeyjum  
sem síðan dregur úr samkeppnishæfni fyrirtækjanna þegar til lengri 
tíma er litið. Kaupendur gera sífellt meiri kröfur um gæði 
fram leiðslunnar og eru íjárfestingam ar í betri búnaði og tækjum 
m ikilvægar til að koma til móts við þær kröfur.

Veiðigjaldið er landsbyggðarskattur; tilfærsla fjárm una frá 
landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins.

Höfuðborgarsvæðið naut góðs a f  hagvextinum fyrir fall bankanna. 
Þess hagvaxtar gætti hins vegar ekki á landsbyggðinni. Nú þegar 
horfir til betri vegar á landsbyggðinni vilja ráðamenn landsins gera 
hagvöxtinn þar upptækan! Gjaldið mun draga úr lífsgæðum og 
hagvexti í Eyjum. Þetta eru íjárm unir sem eiga að stuðla að 
Qárfestingu og styrkingu útgerðar og vinnslu, ekki til gæluverkefna 
stjómm álam anna. Félagsmenn UV mótmæla allir.
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Áhrif á Vestmannaeyjar

f.h. Útvegsbœndafélag Vestmannaeyja,

framkvœmdastjóri.
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