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Efni: Umsögn Landssambands smábátaeigenda (LS) um frumvarp til laga um 
breyting á lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld, 15. mál.

LS vill halda því til haga að 19. júní s.l. barst LS tölvupóstur þar sem félaginu var 
gefinn kostur á að gefa skriflega umsögn um framangreint frumvarp og skila 
henni mánudaginn 24. júní n.k. Engu að síður voru undirritaðir boðaðir til 
fundar við nefndina í morgun til umsagnar um frumvarpið.

Eins og fram kom á þeim fundi hefur það verið skoðun félagsmanna LS allt frá því 
að umræður hófust í þjóðfélaginu um auðlindagjöld, að sjálfsagt og eðlilegt væri 
að greiða auðlinda- og/eða veiðigjald vegna þeirra afnota af fiskveiðiauðlindinni 
sem um ræðir. Jafnframt hefur það verið skoðun LS að jafnt skuli ganga yfir allar 
atvinnugreinar í þessum efnum.

Þegar fyrrverandi ríkisstjórn kynnti hugmyndir sínar um hið sérstaka veiðigjald, 
sem síðar urðu að lögum nr. 74/2012 var það hins vegar almenn skoðun innan 
LS að þar væri farið algeru offari.

Í umsögn sem LS sendi inn vegna þeirrar lagasetningar sagði orðrétt:

„Sá þáttur sem mesta athygli hefur hlotið er eðlilega sú hrikalega hækkun á 
auðlindagjaldi sem boðuð er, ásamt aðferðafræðinni við útreikningana.

Þótt vissuiega beri að fagna þeirri viðurkenningu sem fram  kemur í frumvarpinu á 
lágmarkstilkostnaði, liggur jafn ljóstfyrir að margar ágætlega reknar 
smábátaútgerðir dagsins ídag munu ekki standa undir þessum klyfjum. Þessi 
fullyrðing er ekki sett fram  á þeirri forsendu að búmenn kunni að barma sér. Hún 
er sett fram  vegna þess aö hún er bláköld staðreynd sem hægt er að sýna fram  á 
með sáraeinföidum dæmum. Ekki verður betur séð en að þærforsendur sem gefnar 
eru íútskýringum með frumvarpinu bendi til þess að margir smábátaeigendur sitji 
á fúlgum fjár  eftirgóðærið 2010. Það væri sannarlega óskandi, en er að sjálfsögðu 
ekki raunin."

(http://w ww .althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140& dbnr=1847)

LS hefur fram á þennan dag ekki séð neitt sem haggar þessari framsetningu.

LS fagnar því framkomnu frumvarpi um lækkun á sérstöku veiðigjaldi á hvert 
þorskígildiskíló í botnfiskveiðum.

Í frumvarpið skortir hins vegar þá nálgun sem LS krefst fyrir hönd 
smábátaútgerðarinnar, þ.e. að afkoma hennar sé reiknuð sérstaklega, en henni

http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=1847


ekki grautað saman við afkomu fyrirtækja sem eru í gerólíkum rekstri og oft á 
tíðum allt öðru rekstrarumhverfi.

Á fundinum með Atvinnuveganefnd í morgun kom til umræðu einhvers konar 
staðgreiðslufyrirkomulag, en það væri talsvert í anda þess sem rætt hefur verið 
innan LS.

Á fundinum var spurningum beint til undirritaðra um afkomutölur 
smábátaútgerðarinnar. Því miður er það enn svo að Hagstofa Íslands reiknar 
ekki afkomu krókabátaflotans, sérstaklega. LS á því ekki jafn auðveldan -  og 
ódýran -  aðgang að slíkum upplýsingum og forsvarsmenn stærri útgerða.

Í umsögn LS dagsett 19. apríl til atvinnuveganefndar og á fundi LS með 
veiðigjaldsnefnd voru nokkrar tölur settar um afkomuna, en vegna þess sem 
áður var sagt ná þær ekki að fanga smábátana.
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Í skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands „Útgerð smábáta og línrnvilnun" maí 
2012 er tekin fyrir afkoma krókaaflamarksbáta og sýna meðfylgjandi myndir 
annars vegar vergan hagnað sem hlutfall af rekstrartekjum þeirra og 
fiskiskipaflotans í heild og hins vegar hreinan hagnað sem hlutfall af 
rekstrartekjum.



□ Fiskveiðiflotinn □  Krókaflamarksbátar
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Til að gera á þessu bragarbót hefur LS nokkrum sinnum undanfarna áratugi gert 
sérstaka samninga við óskilda aðila um úttekt á þessum málum.

Því skal þess sérstaklega getið, vegna fyrirspurna nefndarmanna í morgun, að LS 
er nú með samning við Hagfræðistofnun Háskóla Íslands um verkefni sem lýtur 
að uppfærslu á afkomuútreikningum krókaaflamarksflotans. Vonir standa til að 
niðurstöður liggi fyrir í haust og mun Atvinnuveganefnd að sjálfsögðu boðin 
kynning á þeim niðurstöðum.

Virðingarfyllst

Arthur Bogason

Formaður Landssambands smábátaeigenda

Örn Pálsson

Framkvæmdastjóri Landssambands smábátaeigenda



Veiðigjaldsnefnd

3. janúar 2013
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Markmið ^ð tryggja þjóðinni í heild hlutdeild í þeim
arði sem nýting sjávarauðlinda skapar

Veiðigjaldsnefnd
Veiðigjaldsnefnd skal viðhafa viðvarandi 
könnun á því hvort haga megi öflun 
upplýsinga og úrvinnslu gagna þannig að 
sérgreina megi útreikning rentu frekar en 
gert er ráð fyrir í lögum þessum, t.d. eftir 
fisktegundum, útgerðarformum eða tegund 
aflaheimilda, og gera tillögur til ráðherra um 
breytingar á lögum, reglum eða 
þjónustusamningum telji hún tilefni til.



Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjald

Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi er 
samtala reiknaðrar rentu á hvert þorskígildiskíló, 
annars vegar í fiskveiðum og hins vegar í 
fiskvinnslu

Renta reiknast sem söluverðmæti afla eða afurða að 
frádregnum annars vegar rekstrarkostnaði vegna veiða 
og vinnslu, öðrum en fjármagnskostnaði og afskriftum 
rekstrarfjármuna, og hins vegar reiknaðri ávöxtun á 
verðmæti rekstrarfjármuna.

Til söluverðmætis afla eða afurða skal telja tekjur af 
sölu og leigu aflaheimilda. Til rekstrarkostnaðar skal 
telja niðurfærslu keyptra aflaheimilda í samræmi við 
ákvæði skattalaga.



Sérstaða krókaaflamarksbáta

• Úthlutað krókaaflamark nær aðeins til 7 tegunda en til 20 í a.m.k.

• Krókaaflamarki var fyrst úthlutað 1. september 2001 en aflamark 
verið við lýði frá 1984 og altækt frá 1991.

• Hátt hlutfall útgerða án vinnslu í krókaaflamarkinu



Sérstaða krókaaflamarksbáta

Rekstraryfirlit Hagstofu Íslands
Í kafla frumvarpsins „Mat á auðlindarentu ísjávarútvegi" kemur fram að 
EBITDA af fiskveiðum
„sem hlutfall af tekjum hefur verið frá um 17% upp í  rúmlega 26%. Afkoman 
er nokkuð misjöfn eftir stærð og tegund skipa og árum og breytileg innan 
skipaflokkanna."
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.



Sérstaða krókaaflamarksbáta
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