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Efni:

Umsögn Langanesbyggðar um þingmái nr. 658 um frumvarptil laga um veiðigjöld.

Vísað er til tölvubréfs, dags 29. mars 2012, frá nefndasviði Alþingis þar sem óskað er eftir umsögn 
Langanesbyggðar um ofangreint þingmál.

Aimennt um frumvarpið

Það er mat sveitarstjórnar Langanesbyggðar að umrætt frumvarp til laga um veiðigjöld muni hafa 
gríðarlegar og ófyrirsjáanlegar afíeiðingar fyrir sveitarféiagið. Hagsmunir sjávarbyggða á borð við 
Langanesbyggð fara saman við hagsmuni öflugra sjávarútvegsfyrirtækja. Ljóst er að veiðigjöldin sem 
frumvarpið boðar yrðu afar íþyngjandí fyrir rekstur þeirra. Þannig myndi frumvarpið leiða til verulegs 
samdráttar í starfsemi sjávarútvegsfyrirtækjanna og þar af leíðandi draga úr umsvífum þeirra í 
sjávarbyggðunum.

Um Langanesbyggð

Undanfarin ár hefur atvinnulíf í Langanesbyggð staðið í miklum blóma. ísfélag Vestmannaeyja hefur 
fjárfest verulega í uppbyggingu fiskvinnslu á Þórshöfn og störfum hefur fjölgað jafnt og þétt, bæði við 
fiskvinnslu sem og afleiddum störfum. Einsýnt er að svigrúm það sem fólgið er I núverandí 
fiskveiðistjórnunarkerfi gerir ísfélagi Vestmannaeyja kleyft að byggja upp hagkvæma rekstrareiningu 
á Þórshöfn, fjárfestingu sem lagt er í með langtímahagsmuni að leiðarljósi, bæði hagsmuni félagsins 
og byggðarinnar.

Þá er rekin á Þórshöfn öflug útgerð, sem gerir út bátinn Geir ÞH, sem sér fjölmörgum fjölskyldum I 
sveitarfélaginu farborða, en útgerðin hefur á undanförnum árum fjárfest mjög í aflaheimildum til að 
styrkja rekstrargrundvöll sinn.

Einnig rekur fiskvinnslufyrirtækið Toppfiskur myndarlega fiskvinnnslu og -þurrkun á Bakkafirði sem 
skaparfjölda starfa á staðnum.

Jafnframt eru f sveitarfélaginu fjölmargar útgerðir smærri aflamarksbáta sem veita eigendum sínum 
og öðrum trygga atvinnu.

Næg og stöðug atvinna hefur styrkt innviði alls samfélagsins; íbúum hefur fjölgað, þjónustustig hefur 
hækkað og nýverið var ákveðið að ráðast í nýbyggingar íbúða til að bregðast við fyrirsjáanlegum 
húsnæðisskorti á Þórshöfn. í bígerð er að byggja nýjan leikskóla vegna þess að núverandi leikskóli er 
orðinn of lítill en hlutfali barnafjölskyldna er hærra en landsmeðaltal. Stöðugleiki, ásamt dugnaði og 
skynsemi, hefur því á löngum tíma skapað uppgang í Langanesbyggð, uppgang sem byggður er 
virðingu við og skilningi á sjávarauðlindinni en ekki væntingum um skyndigróða, líkt og hinn svokallaði 
„uppgangur" sem varð á höfuðborgarsvæðinu í lok síðasta áratugar.



Uppgangurinn hefur einnig smitað út frá sér ti! nærsveitarfélaganna í formi beinnar atvinnu við 
sjávarútveginn og þjónustu, m. a. vegna betri samgangna .

Áhrif á Langanesbyggð

Sveitarstjórn Langanesbyggðar íýsir yfir þungum áhyggjum vegna frumvarps sjávarútvegsráðherra um 
veiðgjöld. Er einsýnt að verði frumvarpið samþykkt í óbreyttri mynd mun það hafa veruíeg neikvæð 
áhrif á atvinnuþróun í Langanesbyggð sem og öðrum byggðum landsins sem byggja afkomu sína á 
sjávarútvegi.

Það er mat Langanesbyggðar að sú grfðarlega skattlagning sem frumvarpið boðar muni á skömmum 
tíma lama íslenskan sjávarútveg og nánast þurrka út í einum vettvangi þá hagræðingu sem náðst 
hefur í greininni á undanförnum árum ogáratugum, hagræðingu sem hefur kostað landsbyggðina 
mikið.

Fyrirliggjandi frumvarp sjávarútvegsráðherra um lög um veiðigjöld er að mati sveitarstjórnar 
Langanesbyggðar í raun landsbyggðarskattur, þar sem lang stærsti hluti sjávarútvegsins er rekinn á 
landsbyggðinni og vægi hans hlutfallslega meira en á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarstjórn 
Langanesbyggðar getur tekið heilshugar undir það viðhorf að „hugmyndir um að taka milljarða eða 
miitjarðatugi út úr sjávarútveginum íform i veiðigjalds eru f besta falli varhugaverðar og i verstafalli 
stórhættulegar. [...] Ekkert eitt mál er afdrifaríkara fyrirframtíð byggðakeðjunnar hringinn ikringum 
iandið. [...] Sá hagnaður, í  tapárum það eigið fé, fyrirtækjannna sem færi ía ð  greiða gjaldið, færi út 
úrfyrirtækjunum ogfrá byggðarlögunum. Það verður ekki eftirþar til fjárfestingar og uppbyggingar. 
[...] Það hefur alltafverið þannig að starfsfólksjávarútvegsfyrirtækjanna, sjómennirnir, 
fiskvinnslufólkið og íbúar sjávarútvegsbyggðarlaganna hafa deilt og munu deiia kjörum með 
sjávarútveginum á sínum heimsióðum.,A

Að öðru leyti gerir sveitarstjórn Langanesbyggðar eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:

-  Auðlindagjald er landsbyggðarskattur
Sú gríðarlega harkalega og í raun ofsafengna skattlagning sem boðuð er í frumvarpinu mun á 
skömmum tíma ríða íslenskum sjávarútvegi að fulíu. Skattlagningarhlutfallið, þ.e. 60% af 
metinni auðlindarentu sem síðan hækkar í þrepum upp í 70%, er, að því er virðist, heimt úr 
lausu lofti því hvergi kemur fram eða eru færð rök fyrir hvers vegna miðað er við að svo hátt 
hlutfall af auðlindarentunni renni í ríkissjóð. Þessir ofurskattar verða fyrst og síðast sóttir til 
landsbyggðarinnar, líkt og svo gjarnan áður, Það er reynsla sjávarbyggða á landsbyggðinni að 
það skattfé sem sótt er í vasa íbúa á landsbyggðinni finnur ógjarnan leiðina út á land á ný. 
Frumvarpið yrði þannig ekkert annað en áfall fyrir landsbyggðina, sem hefur borið skerðingu 
veiðiheimilda undangenginna ára á herðum sér, sem og að greiða fyrir hið meinta 
hagvaxtarskeið á bankaárum höfuðborgarsvæðisins.
Árin fyrir efnahagshrunið fóru fram gríðarlegir flutningar á fjármunum og eignum frá 
landsbyggðinni til höfuðborgasvæðisins, vegna þess hve hátt gengi ísiensku krónunnar var 
skráð. Það olli einnig miklum fólksflutningum frá landsbyggðinni inn á höfuðborgasvæðið,

1 Veiðtgjaldið skotið niður -  Steingrímur J. Sigúfsson, þingmaður Alþýðbandalags, hafnar hugmyndinni 
alfarið. 1997. Útvegurinn. 4. tbl. 6. árg. Bls. 1.



fóiki sem hélt uppi hluta af þenslunni á suðvesturhorni landsins. Þetta rak 
sjávarútvegsfyrirtækin í umfangsmiklar hagræðingaraðgerðir og sameiningar, rekstur 
útflutningsfyrirtækja gekk illa og á sama tíma drógust aflaheimildír saman. Nú, þegar betur 
árar, verður landsbyggðinni ekki unað að rétta sinn hlut, heldur skellt á hana ofurskatti í 
formi veiðigjalds. Því mótmælir sveitarstjórn Langanesbyggðar harðlega.
Skattur á sérstaka atvinnugrein.
Það er vandséð að í því felist réttlæti að leggja ofurskatta á eina atvinnugrein en ekki aðrar. 
Fjölmargar aðrar atvinnugreinar en fiskveiðar njóta arðsins af sjávarauðlindinni, sameign 
þjóðarinnar. í veiðigjaldinnu felst því mismunun á milli atvinnugreina. Auk þess boðar 
frumvarpið mismunun milli einstakra greina sjávarútvegsins, því útgerðin mun þurfa að 
greiða skatt sem reiknast af hagnaði fiskvinnslunnar. Þá er einnig mismunun innan 
útgerðarinnar sjálfrar, því einstaka útgerðarflokkar þurfa að greiða lægri veiðigjöld en aðrir, 
Frumvarpið mun því trauðla skapa sátt um íslenskan sjávarútveg, heldur frekar ala á ósætti 
og sundrungu sem bitna mun á greininni, og þ.a.l. þjóðinni f heild,
Fjárfestingarþörf sjávarútvegsfyrirtækja
Veiðigjaldið mun draga verulega úrgetu sjávarútvegsfyrirtækjanna til fjárfestinga. 
Sjávarútvegurinn þarf stöðugt að huga að endurnýjun og framþróun, ekki aðeins á tækjum og 
búnaði á borð við skip og framleiðslutæki, heldur einnig að fjárfestlngu í vöruþróun, 
vörugæðum, markaðsstarfi og rannsóknum. Allt þetta þarf að eiga sér stað ef íslenskur 
sjávarútvegur á að vera samkeppnisfær á alþjóðamarkaði. Veiðigjald yrði tekið nánast 
eingöngu af þeim fjármunum sem fyrirtækin hafa varið til fjárfestinga á undanförnum árum. 
Allra síðustu ár hafa ísíensk sjávarútvegsfyrirtæki varið gríðarlegum fjárhæðum til fjárfestinga 
innan greinarinnar, ekkí síst í veiðum og vinnslu á uppsjávarfisktegundum. Nægir að nefna að 
ísfélag Vestmannaeyja hefur fjárfest fyrir hátt í 2.000 milljónir á undanförnum fjórum árum á 
Þórshöfn, með tilheyrandi áhrifum á hagkerfi þorpsins sem ekki þarf að fjölyrða um. (Vlá ætla 
að til að geta stundað veiðar og vinnslu á uppsjávarfisktegundum, eíns og loðnu, síld, 
kolmuna og makrfl, þarf að fjárfesta fyrir um 10 til 15 miíljarða króna í skipum, 
fiskimjölsverksmlðju og frystihúsi. Einnig er það staðreynd að þróun og úrelding tækja er 
mjög ör sem kallar á stöðugar nýfjárfestingar og endurnýjunarfjárfestingar.
Sem dæmi má nefna að miðað við óbreytt frumvarp þarf ísfélag Vestmannaeyja hf. að greiða 
tæpa tvo milljarða, tæplega tvö þúsund milljónir, í veiðigjald sé miðað við áætlaðan rekstur 
fiskveiðiársins 2011/2012, Það þarf ekki að fjölyrða um að fá fyrirtæki bera svo öfgafulla 
skattlagningu, sama hversu vel reksturinn gengur. Það er í besta falli Ijóst að ef félagið hefði 
þurft að greiða viðlíka veiðigjald á undangengnum árum hefði það aldrei haft burði til að 
ráðast í þá umfangsmiklu uppbyggingu á Þórshöfn sem áður er nefnd.
Laun sjómanna
Renta í útgerð skiptist milli útgerðar og sjómanna. Umfangsmikil skattlagning líkt og boðuð 
er með veiðigjöldunum mun lækka laun sjómanna til lengri tíma litið. Þar með lækka 
útsvarstekjur Langanesbyggðar en núna hefur sveitarfélagið umtalsverðar útsvarstekjur af 
íaunum sjómanna. Fyrirsjáanlegt er að verði frumvarpið að veruleika, muni verða harðvítug 
átök á vinnumarkaði, með tiiheyrandi kostnaði, ósætti og sundrungu.
Rangur útreikningur auðlindarentu
Fjölmargirfræðimenn, endurskoðendur, fjármálastofnun og útgerðarmenn hafa lýst þvi yfir 
að útreikningur auðlindarentu sé rangur. Það er að mati sveitarstjórnar Langanesbyggðar



lágmarkskrafa að ef á annað borð á að leggja ofurskatta á sjávarútveginn verði vandað til 
verksins.

-  Ósanngjörn skattlagning
Það er almennt viðurkennt að undanfarin 3-4 ár hefur árað vel í íslenskum sjávarútvegi.
Hefur þar margt lagst á eitt, s.s. hagkvæmt efnahagslegt umhverfi; góð aflabrögð og hátt 
fiskverð. Auðlindarentan hefur því verið há og hafa íbúar Langanesbyggðar fengið sinn hlut af 
henni. Það eru hinsvegar ekki mörg ár síðan íslenskur sjávarútvegur barðist í bökkum og var 
rekinn með miklu tapi. Taprekstur (útreiknað neikvætt veiðigjald) verður samt ekki 
frádráttarbær frá veiðigjaldi áranna á eftir, líkt og á við um tekjuskatt fyrirtækja. í þessu felst 
augljós ósanngirni og skammsýni.

Það er mat sveitarstjórnar Langanesbyggðar að umrætt frumvarp til laga um veiðigjöld muni hafi 
gríðarlegar og ófyrirsjáanlegar afleiðingar fyrir sveitarfélagið. Hagsmunir sjávarbyggða á borð við 
Langanesbyggð fara saman við hagsmuni öflugra sjávarútvegsfyrirtækja. Ljóst er að veiðigjöldin 
sem frumvarpið boðar yrðu afar íþyngjandi fyrir rekstur þeirra. Þannig myndi frumvarpið leiða til 
verulegs samdráttar í starfsemi sjávarútvegsfyrirtækjanna og þar af leiðandi draga úr umsvifum 
þeirra í sjávarbyggðunum. Uppbyggingu og árangri síðustu ára i atvinnulífi Langanesbyggðar yrði 
stefnt í voða og búsetuskilyrði í sveitarfélaginu rýrð,

Vlð siíkt getur sveitarstjórn Langanesbyggðar ekki unað og krefst þess að umrætt frumvarp 
verðl dregið til baka.

Með vinsemd og virðingu,

F.h. sveítarstjórnar Langanesbyggðar

Siggeir Stefánsson, oddviti


