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Reykjavík, 18. növember 2011 
Málnr. 1111006

Efni: Umsögn, ráðstafanir í ríkisfjármáium (kolefnisgjald oíl.), 195. mál
Efiiahags- og viðskiptanefiid Alþingis hefur óskað eftir umsögn Landssambands 
islenskra útvegsmanna um ofangreint frumvarp.
Kolefiiisgjaldið var hækkað um 50% með lögum nr. 164/2010, með þeirri skýringu 
að miða ætti við 75% af verði losunarheimilda á uppboðsmarkaði 
Evrópusambandsins í stað 50% áður. Nú á að hækka kolefhisgjaldið enn á ný og nú 
með þeirri skýringu að taka verði mið af 100% viðmiðunarverði á uppboðsmarkaði 
losunarheimilda í Evrópu, í stað 75% áður. Þessi mælikvarði að miða álagningu 
kolefiiisgjalds á íslandi við þróun jaðarverðs á uppboðsmarkaði ESB, þegar mestum 
hluta losunarheimilda er úthlutað án endurgjalds innan Evrópusambandsins er 
algerlega úr tengslum eðlilega verðlagningu. Fyrir utan þá augljósu staðreynd að 
þessi mælikvarði laga nr. 129/2009 hefur enga tengingu við íslenskt atvinnulíf og það 
starfsumhverfi sem það starfar í.
Þegar lÖgin voru upphaflega sett árið 2009 var verðið 13 € á hvert tonn C02 og var 
gjaldið reiknað út frá því og þá sett á um 50% af þessu reiknaða verði. Frá því að 
lögin voru sett hefur verð á losunarheimildum á markaði í Evröpu lækkað úr 13 € á 
tonnið í tæpar 10 € á hvert tonn. Þannig er ekki hægt að rökstyðja hækkun gjaldsins 
með vísan til verðþróunar á losunarheimildum ESB eins og fiumvarpið gerir ráð 
fyrir.
Oliukostnaður er einn stærsti útgjaldaliður útgerðarinnar og hefur hann hækkað 
mikið síðastliðin ár. Olíuverð á heimsmarkaði hefur hækkað verulega á undanfömum 
árum og er í sögulegu hámarki á árinu 2011. Olíuverð er enn mjög hátt og engar 
vísbendingar um að það muni lækka aftur á næstu misserum. Mjög hátt olíuverð felur 
í sér næga hvata til þess að útgerðir geri allt sem raunhæft er til að spara olíu og því 
er ekki þörf á sérstökum skatti í því tilliti.
Með setningu laga nr. 129/2009 um umhverfis- og auðlindaskatta hefur 
samkeppnisstaða sjávarútvegs og annarra útflutningsatvinnugreina verið skekkt til 
muna. Hér verður að mirna á að þrátt fyrir að sérstakt kolefiiissgjald sé lagt á t.d. í 
Noregi eru nokkrar atvinnugreinar undanþegnar því, eins og norski fiskiskipaflotinn, 
sem og millilandaflug og siglingar. Þessi skattheimta hefur komið til viðbótar við 
aðrar skattahækkanir sem að stjómvöld hafa ákveðið, eins og stóraukna hækkun 
veiðigjalds, hækkun tryggingargjalds sem hefur lagst þungt á útgerðina vegna hás



launahlutfalls, auk annarra skattabreytinga og hækkunar opinberra gjalda sem eru 
mjög íþyngjandi.
Skorað er á Alþingi að samþykkja ekki þessa hækkun sem lögð er til í þessu 
frumvarpi og að fella lög nr. 129/2009 úr gildi.

Virðingarfyllst,

Friðrik Friðriksson, hdl.
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