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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld (innheimta 
veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.).

Vestmannaeyjabær harmar að enn og aftur skuli Vestmannaeyjabær og aðrir hagsmunaaðilar í 
sjávarútvegi vera í þeirri stöðu að verja undirstöðu atvinnugrein sína fyrir stjórnvöldum.

Vonbrigðin eru mikil. Í aðdraganda kosninga fyrr örfáum vikum boðuðu ríkisstjórnarflokkarnir breytt 
vinnubrögð. Því var lofað að vandað yrði til verka og þess kappkostað að vinna með 
hagsmunaaðilum eins og sveitarfélögum. Eitt af stóru loforðum ríkisstjórnarflokkanna sem haldið var 
á lofti í Vestmannaeyjum var að hið sértæka veiðileyfagjald yrði lækkað.

Um leið og Vestmannaeyjabær fagnar því að gjaldið skuli lækkað á bolfiskveiðar þá telur 
Vestmannaeyjabær það vægast sagt óráð að hækka það á uppsjávarfisk og þá ekki síst þegar þannig 
er riðið á vaðið án nokkurs sammráð. Svo mikil er asinn í þetta skipti að Vestmanneyjabæ og öðrum 
hagsmunaiðlum hefur verið gert nánast ókleift að viðhafa þau vönduðu vinnubrögð sem umfang 
málsins kallar á.

Vestmannaeyjabær gerir hér með eftirfarandi athugasemdir við fyrirliggjandi frumvarp.

a. Áður innsendar athugasemdir
Fyrir það fyrsta vísast til áður innsendra athugasemda sem Vestmannaeyjabær hefur sent 
inn vegna frumvarpa um stjórn fiskveiða, mál nr. 657 og frv. um veiðigjöld, mál nr. 658. Þá 
er einnig vísað til umsagnar um frumvarp til laga um stjórn fiskveiða, 570. mál. Margt af 
því sem þar er varað við á einnig við um fyrirliggjandi frumvarp. Stór hluti þingmanna 
ríkisstjórnarflokkanna ætti að þekkja til þessara athugasemda enda börðust þeir með oddi 
og egg gegn þessum frumvörpum þegar þeir voru í minnihluta. Vestmannaeyjabær gerir 
ráð fyrir að skoðanir þeirra séu óbreyttar og frumvarpið taki því miklum og nauðsynlegum 
breytingum í meðförum þingsins.

b. Skatturinn beinist að þremur sveitarfélögum
Bent er á að óbreytt frumvarp felur það í sér að að 53% af gjöldunum verða greidd af 
fyrirtækjum í þremur sveitarfélögum. Vestmannaeyjabæ, Fjarðabyggð og Hornafirði.
Þannig nema greiðslur um 548 þúsund pr. íbúa í Vestmannaeyjum og um 430 þúsund pr. 
íbúa í Fjarðabyggð. Til samanburðar nema greiðslur fyrirtæja í Reykjavík um 11 þúsund pr. 
íbúa.

C. Dregið úr fjárfestingagetu þegar fjárfestinga er þörf
Vestmannaeyjabær bendir á að sérstaka veiðigjaldið sem þegar hefur verið lagt á hefur og 
mun áfram hafa margvísleg neikvæð áhrif á sjávarútveginn og þar með sjávarbyggðir. 
Alkunna er að óhófleg hagræðingarkrafa veldur samþjöppun og þrengir að sjávarbyggðum. 
Sérstaka veiðigjaldið dregur úr getu fyrirtækjanna til fjárfestinga sem bæði hefur áhrif í 
byggðunum og á greinina sjálfa til framtíðar.Gjaldið sem hlutfall af EBITU er mjög hátt og þá 
sérstakleg hjá uppsjávarfyrirtækjum. Ekkert tilllit er tekið til þess að fjárfestingar á bak við 
fiskveiðar eru afar kostnaðarfrekar og á það sérstaklega við um uppsjávarveiðar. Ef geta til 
slíkra fjárfestinga er skert með óhóflegri skatttöku mun hratt fjara undan íslenskum 
sjávarútvegsfyrirtækjum, sérstaklega í uppsjávarveiðum. Ástæða er til að minna á að



meðalaldur íslenskra fiskiskipa er í dag 24 ár og hefur hækkað verulega. Þannig var 
meðalaldurinn 18 ár árið 1998. (sjá: http://www.althingi.is/altext/140/s/0777.html)

Vestmannaeyjabær bendir á að ef litið er á þróun verðmætis varanlegra rekstrarfjármuna 
útgerðarinnar (skip, vélar) þá kemur í ljós að þeir hafa minnkað jafnt og þétt sem hlutfall af 
framlegð, eða um rúm 70% á síðustu 10 árum. Líklegt verður að telja að þar séu klár merki 
þess að fjárfesting innan greinarinnar hafi minnkað síðustu árin.
(Sjá: http://www.arionbanki.is/library/Skrar/Greiningar/onnur-
efnahagsmal/%C3%8Dslenskur%20si%C3%A1var%C3%BAtvegur%20n%C3%B3vember 
%202012.pdf )

Að mati Vestmannaeyjabæjar er því óráðlegt að nýta ekki núverandi gott ástand og 
framlegð til fjárfestinga innan greinarinnar í stað þess að skattleggja tækifærinn út úr henni.

Bent er á að fjárfestingarþörf í íslenskum sjávarútvegi er mikil. Fyrir rétt rúmu ári kom það 
fram í þingræðu núverandi formanns atvinnuveganefndar að: „...uppsöfnuð fjárfestingarþörf 
í sjávarútvegi sé um 60 milljarðar kr. og árleg fjárfestingarþörf sé ríflega 20 milljarðar kr. 
Fjárfestingar í íslenskum sjávarútvegi á undanförnum þremur árum, þ.e. 2009, 2010 og 
2011, eru í kringum 5 milljarðar kr. á ári.“ Vestmannaeyjabær tekur því heilshugar undir orð 
núverandi formanns atvinnuvegnanefndar þegar hann sagði í ræðu 6. júní 2012 „Verði sú 
skattlagning sem ríkisstjórnin hefur lagt til að veruleika, verður reynslan svipuð og hefur 
verið a f öðrum skattlagningaraðgerðum þessarar ríkisstjórnar. Þetta mun þegar upp verður 
staðið skila minna í kassann, skila minna til þjóðarbúsins en e f við létum þessa mikilvægu 
grunnatvinnugrein þjóðarinnar blómstra í friði.“
(Sjá: http://www.althingi.is/altext/raeda/140/rad20120606T231330.html)

c. Ákveðið hlutfall til þeirra byggðalaga sem verða fyrir skerðingu
Ef skattur er lagður á þá á hann að renna í einhverjum hlutföllum beint til íbúa 
sjávarbyggða. Vestmannaeyjabær tekur því eindregið undir kröfu Samtaka 
sjávarútvegssveitarfélaga til þess að þau sveitarfélög sem háð eru veiðum og vinnslu fái 
hluta sérstaka veiðgjaldisins til að bregðast við atvinnubresti og breytingum af völdum 
þeirrar hagræðingar sem af því hlýst.

d. Óásættanleg vinnubrögð
Gerð er alvarleg athugasemd við málshraða. Það er með öllu ótækt að hagsmunaaðilum sé 
gefin jafn skammur tími til umsagnar og hér ber raun vitni.

Að lokum skal ítrekað að Vestmannaeyjabær fagnar því að í umræddu frumvarpi sé gert ráð fyrir 
lækkun sérstaks veiðileyfagjalds á bolfisk. Það er vel. Hinsvegar leggst Vestmannaeyjabær gegn 
hækkun veiðileyfagjalds á uppsjávarveiðar eins og gert er ráð fyrir í framkomnu frumvarpi og hvetur 
atvinnuveganefnd til að vísa því til frekari vinnu og samráðs við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila.

Fyrir hönd Vestmannaeyjabæjar

Elliði Vignisson 
bæjarstjóri
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