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Helstu sjónarmið úr álitsgerð Bonafide lögmanna um frumvarp til laga um stjóm 
fiskveiða og frumvarp til laga um veiðigjöld, sem unnin var fyrir Tryggingamiðstöðina 
hf.

I. Atvinnu- og eignarréttindi núverandi handhafa veiðiheimilda

Almennt viðurkertnt að þeir sem stunda tiltekna vinnu sem byggist á leyfi stjórnvalda hafi 
öðlast atvinnuréttindi sem njóta vemdar 72. gr. stjómarskrár um eignarrétt. Slík réttindi 
verði því ekki frá viðkomandi aðilum tekin í einu vetfangi án bóta.

Tvö meginsiónarmið sem líta þarf til í tilfelli sem hér um ræðir:

• Fyrirvari núgildandi laga um að úthlutun veiðiheimilda skapi ekki eignarrétt eða 
óafturkallanlegt forræði yfir veiðiheimildum.

• Lögmætar væntingar handhafa veiðiheimilda um stöðugleika 
fiskveiðistjómunarkerfisins.
° Kerfið hefur í meginatriðum verið óbreytt í u.þ.b. aldarfjórðung.
° Framsal á veiðiheimildum hefur lengi verið heimilt.
° Grunnur að fjárfestingum í veiðiheimildum, skipum og búnaði, með hagsmuni 

til lengri tíma í huga.

Hæfilegur og lögmætur aðlögunartími fvrir núverandi handhafa:

Umræður og fræðileg umfjöllun árið 2000 þar sem miðað var við að árleg 5% fyrning 
veiðiheimilda gæti verið nærri lagi.

• Rúmur áratugur liðinn síðan þá, með óbreyttu kerfi.
• Stór hluti upphaflegrar úthlutunar veiðiheimilda hefur skipt um hendur við sölu á 

frjálsum markaði.
• Fyrirliggjandi umfangsmiklar skuldbindingar fyrirtækja vegna kaupa á skipum og 

veiðiheimildum.
• Önnur atriði sem hafa áhrif á aðlögunartímann, t.d. óbeinar skerðingar eða þyngri 

álögur á aðlögunartímanum, sbr. hærri veiðigjöld.
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Önnur nálgun - leið í anda "samningaleiðarinrtar".

Um þá leið hafði skapast víðtæk sátt meðal allra hagsmunaaðila. Leiðin felur í sér að 
núverandi handhafar "semja sig" undan atvinnuréttindum sínum, með tilteknum 
skilyrðum og skyldum af beggja hálfu. Fyrirhugaðar breytingar fela hins vegar í sér að 
réttindin eru "tekin" frá þeim með einhliða ákvörðtm ríkisvaldsins um ráðstöfun 
atvinnuréttindanna.

II. Ávinningur og arðsemi af sjávarauðlindinni

Markmið laganna er m.a. að hámarka þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og að 
sjávarútvegurinn sé arðsamur og búi við hagstætt og stöðugt rekstrarumhverfi, sbr. 1. gr.

Mat Bonafide lögmanna að fyrirhugaðar breytingar séu í andstöðu við þau markmið:
• Ovissa um hvers kyns kerfi raunverulega taki við að loknu nýtingarleyfi heftir allar 

stærri fjárfestingar, t.d. varðandi framþróunar- og nýsköpunarhugmyndir.
• Leiðir til skammtímahugsunar í sjávarútvegi, "leigjendavandinn".
• Leiðir til þess að skipaflotinn eldist og framþróun og eftir atvikum nýting verði 

minni en ella.
• Fyrirliggjandi hugmyndir um veiðigjöld eru líklegar til að gera grunnrekstur 

margra útgerða erfiðan eða ómögulegan.
• Fyrirliggjandi hugmyndir um skerðingar aflaheimilda hafa áhrif í sömu átt.
• Aðstæður fyrir nýliðun gerðar erfiðar. Óvissa um framtíðina og óskýr og 

matskenndur rammi utan um úthlutanir úr flokki 2 mun gera nýjum aðilum erfitt 
eða ómögulegt að leggja út í nauðsynlegar fjárfestingar til að hefja veiðar.

• Hömlur við framsali aflaheimilda, og að lokum bann við því, mun stuðla að minni 
hagkvæmni og hagræðingu í greininni.

III. Um veiðigjöld

Lögmæti álagningarinnar, áskilnaður almennra laga og stiórnarskrárinnar. 

Veiðigjöldin hafa öll einkenni skattlagningar.

Lagaheimild skattlagningar þarf að vera skýr og ótvíræð -1. mgr. 77. gr. stj.skr.7
• Reikniregla varðandi sérstaka veiðigjaldið óljós og matskennd -  gjaldstofn afar 

óskýr.

Afturvirk skattíagning óheimil skv. 2. mgr. 77. gr. stjómarskrár.
• Af frumvarpinu er ljóst að fyrirhugað er að innheimta skatt á þessu ári -  þ.e. næsta 

fiskveiðiár - á grundvelli upplýsinga um tekjur sem stofnuðust þegar skattskylda 
var ekki til staðar að þessu leyti.
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Oheimilt er að framselja skattlagningarvald til stjómvalda.
• Sérstakri ráðherraskipaðri nefnd ætlað að ákveða veiðigjaldið hverju sinni, að ýmsu 

leyti útfrá nokkuð matskenndum þáttum, að því er virðist. Til dæmis miðað við 
reiknaða rentu vegna veiða og vinnslu, án þess að fyrir liggi nákvæm skýring á því 
hvað fellur undir vinnslu.

Áhrif aukinna veiðigjalda

Miðað við hagnaðarforsendur má halda því fram að fyrirliggjandi tillögur um veiðigjöld 
myndu lækka virði fyrirtækja um a.m.k. 60-70%. Virðisrýmun vegna fyrirhugaðra 
breytinga á fiskveiðistjómimarkerfinu í heild sinni er einnig óhjákvæmileg.

• Áhrif slíkrar virðisrýmunar yrðu margvísleg, enda allar forsendur fyrirtækja
gagnvart lánardrottnum gerbreyttar, sem hefði t.d. áhrif á kröfur þeirra um
tryggingarhlutfall.

• Viðbúið að mörg fyrirtæki komi ekki til með að ráða við að standa skil á
veiðigjöldum og skuldbindingum sínum gagnvart lánardrottnum, og jafnvel
hvomgu í einhverjum tilvikum.

• Þannig yrði þess ekki langt að bíða að einhver fjöldi fyrirtækja gætu ekki haldið 
rekstri áfram.

Áhrif á mismunandi tegundir fvrirtækja

Sjávarútvegsfyrirtæki sem stunda einungis veiðar munu greiða "hærri" veiðigjöld heldur 
en fyrirtæki sem stunda bæði veiðar og vinnslu, enda njóta síðarnefnd fyrirtæki arðs af 
bæði veiðum og vinnslu. Fyrrgreind fyrirtæki njóta hins vegar einungis arðs af veiðum, en 
greiða þrátt fyrir það sama gjald.

• Leiðir til afar erfiðrar samkeppnisstöðu "einyrkjans" og því mögulega til aukinnar 
samþjöppunar og samruna.

• Leiðir til enn erfiðari aðstæðna fyrir nýliðun.

Möguleg áhrif lögveðsréttar ríkisins varðandi innheimtu veiðigialds

• Veiðigjald tryggt með lögveði - áhrif þess gagnvart öðmm veðhöfum
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