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Efni: Umsögn um frumvarp ti! laga um veiöigjöld
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Landssamband smábátaeigenda hefur haft frumvarp um veiðigjald tii meðferðar og 

vi!l í upphaf) athugasemda sinna ítreka það sem fram kemur í yfirlýsingu stjórnar 

félagsins frá 5. apríl sl.

„Sá þáttur sem mesta athygti hefur hlotiö er eðlilega sú hrikaiega hækkun á 
auðlindagjaídi sem boöuð er, ásamt aöferðafræðinni við útreikningana. Þö 
vissuiega beri aö fagna þeirri viöurkenningu sem fram kemurf frumvarpinu á 
iágmarkstiikostnaði, iiggurjafn ijóst fyrirað margar ágæt/ega reknar 
smábátaútgeröir dagsins f dag munu ekki standa undirþessum kiyfjum.
Þessi fuiiyrðing er ekki sett fram á þeirri forsendu að búmenn kunni að barma 
sér. Hún ersett fram vegna þess aö hún erbiákötd staöreyndsem hægt eraö 
sýna fram á með sáraeinföidum dmmum.

Ekki verður betur séð en að þær forsendur sem gefnar eru i  útskýringum með 
frumvarpinu bendi tiiþess að margir smábátaeigendur sitji á fúigum fjár efíir 
góðæriö 2010. Það væri sannariega óskandi, en erað sjáifsögðu ekki raunin "

Landssamband smábátaeigenda skorar á atvinnuveganefnd Aiþingis að reyna allt 

sem hægt er tii að leita sátta við þá sem nýta auðlindir sjávar um greiðslu fyrir afnot 

hennar. í þeirri sáttargjörð leggur LS til að litið verði heildrænt til náttúruauðiinda 

þjóðarinnar. Gjald fyrir afnot eigi að vera með þeim hætti að aliir nýtendur greiðí fyrir 

afnotin.

Áfag á tekjuskatt

LS ieggur til að í stað veiðigjalds sem tekur mið af þeim útreikningum sem iagðir eru 

til í frumvarpinu verði greiðsla fyrir afnotin tekin í gegnum tekjuskatt hvers og eins 

sem leyfi hefur til nýtingar. Þannig verði áiag reiknað á tekjuskatt allra þeirra sem



leyfi hafa til að nýta náttúruauðlindir sem eru í eigu þjóðarinnar. Kostir þessarar 

aðferðar eru margir, þessir helstir:___________________ _

• Notast verður við þekkta aöferð, ekki sé verið að búa tii nýtt 

skattaumhverfi með upptöku nýs skatts.

* Sams konar aðferð fyrir aiia hvort sem gengið er um iandiö, klifin fjöll, 

veiddur fiskur, orka framleidd osfrv.

* Að komið verði í veg fyrir aö veiðigjald greiði niður tekjuskatt þeirra 

sem hann greiöa í dag sem er augijós mismunun.

• Aðferðin iekúrir)

Sérstaða krókaaflamarksbáta kallar á aðgreiningu

Aðferð til innheimtu veiðígjaíds sem boðuö er í frumvarpinu kemur mjög harkalega 

niður á þeim sem skuldsettir eru. í smábátaútgeröinni eru mörg dæmi um siíkt. 

Margir þeirra eiga það sameiginiegt að skuldir eru tilkomnar vegna kaupa á 

veiðiheimiidum. Þannig hafa útgerðirnar tryggt rekstrargrundvöll sinn og gert 

áætlanir tii framtíðar útfrá gildandi lögum með greiðslu þeirra. 

Krókaaflamarkskerfið er kvótakerfi eins og afiamarkskerfiö. Á margan hátt eru 

staðhættir í kerfunum þö afar óííkir. Skuiu hér talin upp nokkur atriði.

A. Úthlutað krókaafiamark nær aðeins til 7 tegunda en til 20 i a.m.k.

B. Krókaaflamark er aöeins nýtt meö kyrrstæðum og umhverfisvænum 

veiðarfærum.

C. Krókaafiamark er nýtt af dagróðrabátum sem allir eru minni en 15 brt.

D. Krókaaflamarki var fyrst úthlutað 1. september 2001 en afiamark 

verið við lýði frá 1984 og altækt frá 1991.

LS telur aö við upptöku veiðigjalds eins og gert er ráð fyrir í frumvarpinu verði aö taka 

mið af þessum þáttum og útfæra gjaldið sérstaklega til krókaaflamarksbáta. í 9. gr. 

frumvarpsins veröi þannig gert ráð fyrir þremur gjaídflokkum:

• uppsjávarveiðar

• bolfiskveiðar

• nýting krókaafiamarks þar með taidar strandveiðar

LS bendir á máli sínu tii stuðnings að mikill afkomumunur er á útgerö smábáta og td. 

almennra bolfiskveiða stærri skipa (frystitogarar) að ekki sé talaö um 

uppsjávarveiðar. T.d. hafa uppsjávarskip notið gríðarlegrar aflaaukningar á sama

2



tíma og aukning hjá krókabátum hefur komið í gegnum kvótaleigu sem er stór 

kostnaður í rekstri þeirra, við það bætast aflahlutdeildir en afborganir þeirra er þungur 

baggi á útgerðum krókabáta. Samhiiða afnámi sóknardagakerfisins 1. september 

2004 hófu aðilar í krókaaflamarki að bæta vlð sig heimildum og bátum fækkaði 

gríðariega. Á síðasta ári sóknardagakerfis voru krókabátar 752 en 1. september sl. 

voru þeir 347, hafði því fækkað um 405.

Tekíð verði tíHÍt til umhverfissjónarmiða

LS saknar þess að ekki sé í frumvarpinu gert ráð fyrir að afsláttur sé veittur af 

veiðigjaldi til þeirra sem leggja mikið til umhverfismála. LS hvetur atvinnuveganefnd 

að taka tiflit til slíks sem mundi einnig auðvelda gjaldtöku við nýtingu annarra 

auðlinda, T.d. er átroöningur lands ólíkur eftir því hvaöa feröamáta er boöið uppá 

hverju sinni.

LS fagnar þeirri nýbreytni sem frumvarpið boðar að tekið sé tillit til umfangs útgerða 

með skiptingu gjaldsins .Almennt veiðigjald" og „Sérstakt veiðigjald“. Allt of algengt 

hefur veriö að gjaidtakan sé föst krónutala án tiliits til umfangs.

Gjaldstofn verði endurskoðaður

LS mótmælir harölega því sem fram kemur í frumvarpinu að veiðigjald skuli verða 

70% af stofni til útreiknings eins og hann er skilgreindur þar. Útreikningar hafa sýnt 

að gjaldþol einstakra útgerða leyfa ekki slíkt og varla vakir það fyrir stjórnvöldum að 

gjaldiö verði það íþyngjandi að greiðsla falli niður.

Margar útgerðir eru nýkomnar út úr fjárhagslegri endurskipulagningu vegna þess 

áfalls sem fjármálahrunið leiddi af sér. Þö vissulega hafi verið afskrifað og leiðrétt 

hefur afstemming lánastofnana verið með þeim hætti að ekkert má út af bera í 

rekstrinum þannig aö ekki sé hægt að standa við skuldbindingar.

LS leggur til að skipuð verði nefnd tii að fara ofan í gjaldþol hinna þriggja 

útgerðarflokka sem geri tillögur um hlutfall af gjaldstofninum sem teljist 

fulinaðargreiðsla. Tillögur taki mið af hverjum og einum sem fái þannig mismunandi 

langan aðlögunartíma til þeirrar prósentu sem teljast skuli fullnaöargjald til nýtingar 

auðlindarinnar.

Rekstraryfirlit Hagstofu íslands

í kafla frumvarpsins „Matá auðfindarentu isjávarútvegi"kemur fram að EBITDA af 

fiskveiðum

„sem hiutfaii aftekjum hefur veriö frá um 17% upp f rúmfega 26%.

Afkoman er nokkuð misjöfn eftirstærð og tegundskipa og árum og 

breytiieg innan skipafiokkanna."
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LS gerir ráð fyrir að þessar tölur séu fengnar frá Hagstofu íslands um afkomu 

sjávarútvegsins -  veiðar og vinnsla. í því sambandi er vakin athygli á að þar eru 

krókaaflamarksbátar ekki sérstaklega tilgreindir, heldur er þar flokkur sem heitir bátar 

minni en 10 brl. Á þessu vill LS vekja athygli þar sem ætla má að nokkur munur sé 

þarna á þar sem afkastamestu krókaaflamarksbátarnir eru stærri en 10 brl.

Myndin hér að neðan sýnir EBITDU sem hlutfall af tekjum hjá þeim sex 

útgerðarflokkum sem Hagstofan birtir í rekstraryfirliti fiskveiða 2006 - 2010.

EBITDA sem hlutfall af tekjum
40 i --------------------------------------------------------------------------------- -

2006 2007 2008 2009 2010

10 - 200 brl > 200 brl i S  Loðnubátar

tas fsfísktogarar «■*■»< 1 o brl •^•Fiystltogarar

LS ítrekar kröfu sfna um að veiðigjald verði reiknað sem álag á tekjuskatt.

Til vara að gjaldstofn eins og hann kemur fram í frumvarpinu verði endurskoðaður og 

langur aðlögunartími verði veittur til fullnaðargreiðslu, auk þess að krókaaflamarks- 

bátar verði reiknaðir.

Að lokum vekur LS athygli nefndarmanna á að aðeins lítið brot af útgerðum 

krókaaflamarksbáta er bæði með útgerð og vinnslu, sem eykur enn á sérstöðu þeirra 

gagnvart öðrum útgerðarflokkum. Langflestir stunda eingöngu fiskveiðar.

Virðingarfýllst, 

f.h. Landssambands smábátaeigenda



Örn Páisson framkvæmdastjóri

Arthur Bogason formaður



Ýsuveiði krókaaflamarksbáta í hættu

Undanfarin fiskveiðiár hefur ýsuafli krókaaflamarksbáía verið langt umfram þá 

hlutdeiid sem þeir hafa 15%. Mismuninn hafa þeir leigt ór afiamarkskerfinu og hafa 

þannig náð að nýta betur veiðiheimiidir sínar í þorski. Nánast undantekningaiaust er 

ýsa frá krókaaflamarksbátum unnin á ferskan markað sem greiðir alia jafna hæstu 

verðin. í töflu sem hér fylgir er yfirlit um ýsuveiðar krókaaflamarksbáta síðast liðin 

fimm fiskveiðiár og það sem af er þessu ári. Magntölur eru siægðar í tonnum, með 

viðbótum er átt við sérstaka úthlutun og færslu milli ára.

Fiskveiðiár Úthlutun Viðbætur
Flutt úr 

aflamarki

Ýsuafti
krókaafia-
marksbáta

Hlutdeild
krókaafla-
marksbáta

2005/2006 12.231 1.537 5.243 17.402 20,9%

2006/2007 12.358 1.777 5.293 17.159 20,9%

2007/2008 12.049 2.816 3.403 16.018 18,0%

2008/2009 11.207 2.976 3.517 16.002 22,2%

2009/2010 7.600 2.970 2.241 12.220 22,2%

2010/2011 5.909 1.220 2.933 9.659 24,3%

2011/2012* 5.332 1.687* 2.109* 7.664* 28,9%*
* til og með 27. mars 2012

Á þessum 6 fiskveiðiárum hafa krókaaflamarksbátar því ieigt tií sín alls 24.739 tonn af 

ýsu sem svarar til 29.451 tonn af henni óslægðri. Hér er um gríðarlegt magn að 

ræða eða rúm 70% af veiðiheimildum ýsu á þessu fiskveiðiári svo dæmi sé tekið.

í frumvarpi ríkisstjórnarinnar, sem býður þess að fara í umræðu og afgreiðslu á 

Alþingi, er ákvæði sem klippir á möguleika krókaaflamarksbáta að leigja veiðiheimildir 

úr aflamarki. Það er með öllu óskiljanlegt hvað vakir fyrir ríkisstjörn sem hefur á 

stefnuskrá sinni að auka vægi umhverfisvænna veiða að loka fyri þennan möguleika.

Ö P- 28.3.2012.



4/20/2012

Atvinnuveganefnd Alþingis

umsagnir LS um frumvarp 

um stjórn fiskveiða

20. apríí 2012

Helstu atriði umsagnar LS um frv. stjórn fiskveíða

1. Frumvarpið í heild gengur gegn markmiðum sfnum (1. gr.)

2. Ráðgefandi hópur útgerðarmanna og sjómanna komi að 
veiðiráðgjöf (2. gr.)

3. Náðst hefur árangur gagnvart ólögiegum veiðum (3. gr.)

4, Fiskveiðar ti! eigin neyslu néi til ailra fiskítegunöa (6. og 23. 
gr-

Heistu atríði umsagnar LS um frv. stjórn fiskveiða

5. ViÖ ókvörðun um heildarafla og nýtingarstefnu skuii auk 
tiilagna fró Hafró stuðst víð „ftsktfræði sjómannsins (7. gr.)

6. IS er andvfgt sams konar nýtingarstefnu og fylgt er f þorski 
byggða á aflareglu f formi reiknireglu sem bygglr á 
stofnstærðarmælingum Hafrannsóknastofnttnarinnar (7. gr.)

7. Ráðherra verði heimilt að breyta heiidarafla innan 
fiskveiðiársins sem nái til einstakra veiöisvæða og veiðarfæra. 
(7.gr.)

8. Áætlaðurafli til strandveiða og afli til ifnulvilnunar hafi ekkí 
áhrif til lækkunar á heildarafla til aflahiutdeildar(7. gr.)

Heistu atriði umsagnar IS um frv. stjórn flskvelða

9. LS mótmælir harðiega gengisfellingu aflahiutdeildar víð 
ákveðið hámarká heildarafla. (8.gr.)

10. IS krefst þess að gerður sé nýtingarsamningur í stað 
nýtingarleyfa og hann nái til 25 ára. (11. gr.)

11. LS gerir fyrirvara um lögmæti þess að fella úr gildi þann 
veiðirétt og réttindi sem honum fylgja. (11. gr.)

12. LS telur enga lagastoð vera fyrir þvf að fella niður áratuga 
áunninn réttindl hafl ekki verið gengið frá nýtingaríeyfj fyrir 1. 
desember nk. {11. gr.)

Helstu atrtði umsagnar LS um frv. stjórn fiskveiða Helstu atriði umsagnar US um frv. stjórn flskveiða

13. LS óskar upplýsinga um hvaða gja!d verði tekiö fyrir útgáfu á 18. Fiutningur aflamarks -  reynslan hefur sýnt að takmarkanir til
nýtingarsamning{ll. gr.) framsais eru of þröngar. (15.gr.)

14. LS mótmælir harðiega skerðingu aflahiutdeilda um 3% við 19. LS ítrekar fyrrí kröfur sfnar um að framsa! skul't vera án
framsal {12. gr.) takmarkana {15. gr.)

15. LS mótmælir harðlega frystingu framsalsheimilda v!ð 20. Auknir möguletkar fyrir velðar á krókabátum {16. gr.
núverandl aflamark (12, gr.) 21. Alvariega er vegið að rekstri krókaaflamarksbáta með því að

16. LS mótmælir harðlega afnámi framsals á aflahlutdeild 1. sept. banna aflamarksskípum framsal til krókabáta (16, gr.)
2032 (12.gr.) 22. Strandveiöar verði án heíidarafiaviðmiðunarenda skerði þeir

17. Reglur um forkaupsrétt afiahlutdeildar þurfa að vera skýrar ekki rétt aflahlutdeild krókaaflamarksbáta né smábáta á
(13.gr.) aflamarki. (20.gr.)
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Helstu atriðí umsagnar LS um frv. stjórn fiskveiða

23. Standa skuti vörð um byggðakvóta og hann fálst með fvílnun 
víð veiðar (21. og 22. gr,) IS ítrekar fyrri kröfur sínar um að 
framsal skufí vera án takmarkana (15, gr.)

24. Standa skal vörð um línuívílnun, hún nái til alSra dagróðrabáta 
og þar með vægí umhverfisvænna veiða aukið (22. gr.)

25. Geymslurétturveröi aukinn í 20% (26, gr.)
26. VS regiur verði sérstaklega útferðar við grásieppuveiðar (27. 

gr.)

Helstu atrlðl umsagnar LS um frv. stjórn flskveíða

27. Þeim tegundum sem falla undir hámarksaflahlutdelld verði 
fjölgað og aðlögun verði 15 ár. (31. gr.)

28. Ný lög komi til framkvæmda 1. september 2013 (44, gr.)
29. LS mótmælirharðlega niðurfærsiu aflahlutdeiidar (þorsk, 

ýsu, steínbít og ufsa og krefst þess að ákvæði gildandi laga 
„nlðurgírun"er lúta að „aflapottum" verði óbreytt. (Ákvæði 
tif bráðabirgða II ogVfl.)

Atvinnuveganefnd Alþingis
Helstu atriði umsagnar LS um frv. til veiðigjalda

umsagnir LS um frumvörp 
um veiðigjöld

1. landssamband smébátaeigenda skorar á atvinnuveganefnd 
ASþingis að reyna ailt sem hægt er ttl að leita sátta við þá sem 
nýta auðiindirsjávar um greíðslu fyrir afnot hennar. f þeírri 
sáttargjörð ieggur IS til aö litið verði heildrænt tii 
náttúruauðlinda þjóðarinnar, Gjatd fyrir afnot eigi að vera 
með þeim hætti að ailir nýtendur greiði fyrir afnotin.

20. apríi 2012
2. Greiðsla fyrír afnotfari fram gegnum tekjuskattskerfið. Álag 

á alfa þá sem hafa leyfí (samniftg) tíi að nýta náttúruauðlindir 
sem eru {eigu þjóðarinnar.

Helstu atriði umsagnar LS um frv. ti! veiðigfalda 

Kostir:
• Notast verður vlð þekkta aðferð, ekki sé verið að búa til nýtt 

skattsumhverfi meö upptöku nýs skatts,
• Sams konar aðferð fyrtr aiia hvort sem gengið er um iandíð, 

kllflnfjöli, veiddur fiskur, orka framieidd osfrv,
• Að komið verði í veg fyrir að veiðigjald greiði niður tekjuskatt 

þeirra sem hann greiða (dag sem er augljós mismunun.
• Aðferðin tekur míðafstöðu hvers oa elns levfíshafa.

Helstu atriði umsagnar LS um frv. stjórn flskveiöa

3. Aðferð tri innheimtu veíðigjaSds sem boðuð er i frumvarpinu 
kemur mjög harkalega niður á þeim sem skuldsettir eru. 
Standa skal vörð um Ifnuívilnun, hún nái tfl allra dagróðrabáta 
og þar með vægi umhverflsvænna vetða aukið (22. gr.)

4. Sérstaða krókaaflamarksbáta kallar á aðgretntngu



4/20/2012

Heistu atrlöi umsagnar LS um frv. tii velðigjaida Helstu atriöi umsagnar LS um frv. tli velðigjaida

Rökfyrir sérstöðu krókaaflmarks: Gjaldflokkar veröi þrfr:

* Úthiutað krókaaflamark nær aöeins tii 7 tegunda en tii 20 í
a.m.k.

* Krókaafiamark er aöeins nýtt með kyrrstæöum og 
umhverfisvænum veíösrfærum.

• uppsjávarveiöar

• boifiskveiðar

• nýting krókaafiamarks þar með taidar strandveiðar

• Krókaaflamark er nýtt af dagróðrabátum sem aiiir eru mlnnl 
en 15 brt.

• Krókaafiamarki varfyrst úthiutað 1, seþtember 2001 en 
aflamark verið við iýði frá 1984 og aitækt frá 1991,

'séS

Helstu atriðl umsagnar LS um frv. til veiðigjalda

• Nýbúnlr aö fjárfesta (veiðiheimildum

• Krókabátum fekkaö um 405 frá 1. september 2004

• Hafa ekki notið nýrra tegunda né aukningar

Helstu atrlði umsagnar LS um frv. til velðigjaida

Umhverfísvernd hafi áhrif á upphæðir

• afsiáttur sé veittur af veiöigjaidi tii þeirra sem ieggja mikið til 
umhverfismáia

• átroðningur iands ólikur eftir þv( hvaöa feröamáta er boðiö 
uppá hverju sinni

• „ Aimennt veiðigjaid" og „Sérstakt veiöigjafd" -  tiiiit tekið tit 
umfangs útgerða

Helstu atriði umsagnar LS um frv. tli veiöigjalda

Starfshópur skoði gjaídþol

• gjaldþol einstakra útgeröa verði skoða

• Skipuð verði nefnd tii að fara ofan f gjaidþoi allra þriggja 
útgerðarfiokkanna sem geri tiiiögur um hiutfaii af 
gjaidstofninum sem teljist fuiinaðargreiðsia

• veittur verði langur aðlögunartími að fullu gjaidi

Helstu atrlöi umsagnar LS um frv. tíl velðlgjaida

Afkoma krókaafíamarksbáta

• TöiurliggjaekkÍfyrirhjáHagstofunnÍ

• aðeins iftið brot af útgeröum krókaaflamarksbáta er bæði með 
útgerð og vinnsiu

• Krafaum aðð endurskoöa gjaidið-tekjuskattsfarvegur 
álitiegastur
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