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Efni: Umsogn um frumvarp til Iaga um breytingu á lögum um veiðigjöld nr. 74/2012, 
692. mál.

í gildandi lögum um veiðigjöld var á síðasta fiskveiðiári horfið frá því að styðjast við 
þorskígildisstuðla eða sérstaka þorskígildisstuðla við álagningu veiðigjalda. í stað þess var 
reiknuð framlegð eða afkoma hverrar fisktegundar og út frá því síðan reiknaðir 
afkomustuðlar fyrir hverja fisktegund. Alögðu veiðigjaldi, sem pólitísk ákvörðuð hefur verið 
tekin um hvert skuli vera, er síðan skipt á einstakar fisktegundir í samræmi við afkomustuðla 
hverrar fisktegundar. í ákvæði til bráðabirgða III í gildandi lögum kemur fram hver 
veiðigjöldin fyrir einstakar fisktegundir skuli vera, skv. framangreindri aðferðafræði, á 
yfirstandandi fiskveiðiári.

í fyrirliggjandi frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 74/2012 er byggt á sömu 
aðferðarfræði við ákvörðun veiðigjalda næstu þrjú fiskveiðiár og gert var fyrir yfirstandandi 
fiskveiðiár. Sú breyting er þó gerð að í stað þess að leggja á tvískipt veiðigjald, þ.e. almennt 
gjald og sérstakt gjald, verður aðeins lagt á eitt gjald, veiðigjald, sem er í raun samtala þeirra 
tveggja gjalda sem áður voru lögð á. Hér er því ekki um efnisbreytingu að ræða enda 
veiðigjaldið reiknað með sama hætti og gert var fyrir yfirstandandi fiskveiðiár. Auk þess er 
gerð sú breyting að veiðigjaldið verður lagt á landaðan afla verði frumvarpið að lögum. 
Sjómannasamband íslands styður þá breytingu.

í 5. gr. b. (7.gr.) er fjallað um reiknaða framlegð og afkomustuðla og hvaða kostnaðarliðir eru 
dregnir frá aflaverðmæti til að finna reiknaða framlegð. Jafnframt kemur fram hvaða gögn 
skuli liggja til grundvallar útreikningnum, en byggt er á gögnum sem Fiskistofa og fleiri safiia 
skv. lögum. Eins og fram kemur í 5. gr. e (10. gr.) er ráðgert að bæta verulega 
upplýsingaöflun til að styðja þessa útreikninga og er það til bóta, þó fleira þurfi að koma til. 
Má þar t.d. nefna að verðmyndun á fiski þarf að vera eðlileg.

Reiknigrunnur veiðigjaldsins er skilgreindur í 5. gr. c. (8. gr.), en þar kemur fram að 
reiknigrunnurinn sé allur hagnaður veiðanna (EBT) og hluti af hagnaði (EBT) vinnslunnar 
eins og hann er skilgreindur í nýjustu útgáfu skýrslunnar Hagur veiða og vinnslu sem 
Hagstofa íslands gefur út á grundvelli skattframtala rekstraraðila og ársreikninga fyrirtækja í 
sjávarútvegi. Annars vegar er reiknigrunnurinn ákvarðaður fyrir botnfisk og hins vegar fyrir 
uppsjávarfisk. Ástæða þess að stuðst er við hagnað bæði veiða og vinnslu við ákvörðun á 
reiknigrunni vegna veiðigjalda á útgerðina er gallað verðmyndunarkerfi á afla upp úr skipi. í 
þeim tilvikum sem útgerð og vinnsla er á sömu hendi er hagnaður útgerðar fluttur yfir á 
vinnsluna. Er það gert með því að greiða lágt fiskverð til eigin skipa. Á þetta hefur 
Sjómannasamband íslands ítrekað bent og óskað eftir því að Alþingi taki á 
verðmyndunarkerfinu þannig að eðlileg verðmyndun verði á afla upp úr skipi óháð því hvort
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kaupandi aflans er vinnsla i eigu útgerðarinnar eða óskyldur aðili. Nánar verður komið inn á 
verðmyndunarkerfið síðar í umsögninni.

í 5. gr. d. (9. gr.) er heildar upphæð veiðigjaldsins sjálfs ákvörðuð en þar kemur fram að 
veiðigjaldið sé fundið með því að taka 35% af reiknigrunni veiðanna og 20% af reiknigrunni 
fiskvinnslunnar sbr. c lið 5. gr. í greininni er jafnframt mælt fyrir um lágmarks veiðigjald, en 
einnig er sett sérstakt álag á veiðigjald makríls er nemur 10 kr/kg. Gagnrýnt hefur verið að 
upphæð veiðigjaldanna er ákvörðuð út frá tveggja ára gömlum upplýsingum og getur 
Sjómannasamband íslands tekið undir þá gagnrýni. Afkoma veiða og vinnslu getur breyst 
verulega á tveimur árum og því afar brýnt að byggja ákvarðanir um „hófleg“ veiðigjöld á 
upplýsingum sem eru eins nálægt í tíma og unnt er. Að öðru leyti tekur Sjómannasamband 
íslands ekki afstöðu til þess hversu hátt veiðigjaldið skuli vera enda er þar um pólitíska 
ákvörðun að ræða. Undarlegt er þó hve hátt álag eða viðbótar veiðigjald er lagt á makríl skv. 
frumvarpinu. Hlýtur þetta háa álag að endurspegla vitneskju stjómvala um að verðmæti 
þessarar fisktegundar sé mtm meira en verðlagning kaupenda sem kaupa fiskinn af eigin 
skipum gefur til kynna.

Til að bæta útreikninga varðandi reiknaða framlegð er í 5. gr. e. (10. gr.) í frumvarpinu sett 
inn ákvæði um frekari upplýsingaöflun frá eigendum, útgerðaraðilum og rekstraraðilum 
íslenskra fiskiskipa. Er þetta til verulegra bóta að mati SSÍ til að útreikningur á reiknaðri 
framlegð sé sem réttastur. Eins og bent var á hér að framan þarf þó fleira að koma til ef 
reiknuð framlegð á að gefa rétta mynd af afkomu hverrar fisktegundar. Byrja þarf á því að 
laga verðmyndunarkerfið þannig að verð hverrar fisktegundar upp úr skipi sé eðlilegt og í 
samræmi við markaðsforsendur og eðlilega viðskiptahætti áður en framlegðarútreikningum er 
beitt á einstakar fisktegundir. Ef verðmyndunarkerfið er ekki lagfært þannig að verð einstakra 
fisktegunda sé eðlilegt markaðsverð verður þessi útreikningur markleysa.

Sjómannasamband íslands er þeirrar skoðunar að það sé til verulegra bóta, óháð afstöðu til 
upphæðar veiðigjaldsins, að styðjast við afkomustuðla fyrir hverja fisktegund við mat á 
veiðigjöldum fyrir einstakar fisktegundir. Sjómannasamband íslands styður því þessa 
aðferðarfræði eða hugsunina að baki henni eins og áður hefur komið fram. Hins vegar er 
nauðsynlegt að verð hverrar fisktegundar upp úr skipi sé „rétt“ ef eitthvað á að vera að marka 
reiknaða framlegð fyrir viðkomandi fisktegund. Eins og Sjómannasamband íslands hefur 
ítrekað bent á er verðmyndunarkerfið á fiski upp úr skipi verulega gallað svo ekki sé fastar að 
orði kveðið og er nauðsynlegt að á því verði tekið samhliða því að stuðst er við afkomustuðla 
fyrir hverja fisktegund. Eins og fulltrúum þjóðarinnar á Alþingi ætti að vera vel kunnugt um 
er stór hluti útgerðarinnar í eigu fiskvinnslunnar og er því stærstur hluti aflans seldur milli 
skyldra aðila. Fiskur sem seldur er til vinnslu í eigu útgerðar skipsins er á mun lægra verði en 
gengur og gerist í frjálsum viðskiptum með fisk milli óskyldra aðila. Sjómannasamband 
Islands tók lauslega saman hver þessi verðmunur var fyrir slægðan þorsk árið 2012. 
Meðalverð á slægðum þorski í viðskiptum milli skyldra aðila var þá 231,79 kr/kg. Meðalverð 
á slægðum þorski í viðskiptum milli óskyldra aðila var hins vegar 319,49 kr/kg á sama 
tímabili og meðalverð á slægðum þorski sem seldur var á uppboði á fiskmörkuðunum var 
323,24 kr/ kg á árinu 2012. Þama munar verulega á verði, þ.e. verðið er tæplega 40% hærra 
þegar selt er til óskyldra aðila eða á uppboðsmarkaði. Með lágu fiskverði eru ekki aðeins 
sjómenn hlunnfamir í launum heldur einnig hafnir landsins vegna aflagjalda og ekki síður 
ríkissjóður ef styðjast á við þessa aðferðarfræði og afkomu útgerðarinnar við ákvörðun 
veiðigjalda. Eins og staðan er í dag er hagnaður fluttur frá útgerð til vinnslunnar vegna gallaðs 
verðmyndunarkerfis. Við álagningu veiðigjaldanna eru stjómvöld að reyna að taka tillit til
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þessa, sbr. þá aðferð að taka 20% af hagnaði fiskvinnslunnar inn í veiðigjöldin sem lögð eru á 
útgerðina. Ef verð einstakra físktegunda er ekki eðlilegt eins og viðgengst hér á landi verða 
framlegðarútreikningar fyrir einstaka fisktegundir markleysa. Eins getur það valdið skekkju 
gagnvart þeim sem selja aflann á eðlilegu verði ef verið er að reikna hagnað frá vinnslunni inn 
í afkomutölur útgerðarinnar til að geta lagt „eðlileg“ veiðigjöld á útgerðina. Því er mikilvægt 
að afkomutölur útgerðarinnar sýni í reynd afkoma útgerðarinnar og því verður Alþingi að taka 
á verðmyndunarkerfinu í heild þannig að aðilar geti ekki í krafti eignarhalds ákveðið einhliða 
hvað greitt er fyrir fiskinn.

Frumvarpið gerir ráð fyrir því að veiðigjaldið verði næstu þrjú árin lagt á landaðan afla en 
ekki úthlutaðar veiðiheimildir eins og verið hefur. Sjómannasamband íslands styður þessa 
breytingu og telur hana til bóta.

Gert er ráð fyrir að frumvarpið, verði það að lögum, gildi aðeins til þriggja ára. 
Sjómannasamband íslands styður þá meðferð málsins, enda ætti þá að gefast tækifæri til að 
endurskoða lagarammann með það að markmiði að leggja veiðigjöld aðeins á útgerðina í stað 
þess sem nú er gert að taka jafhframt hagnað úr vinnslunni til að ákvarða upphæð 
veiðigjaldanna. Til að hægt sé að leggja gjöldin á útgerðina eingöngu eins og markmiðið 
hlýtur að vera í framtíðinni verður að koma böndum á verðmyndunarmálin eins og 
Sjómannasamband íslands hefur ítrekað bent á.

Sjómannasamband íslands styður í meginatriðum fyrirliggjandi frumvarp um veiðigjöld á 
útgerðina. Sá stuðningur er þó háður því að fyrr en síðar verði settar reglur um fiskviðskipti 
milli skyldra aðila, þannig að verð á fiski upp úr skipi verði eðlilegt og í samræmi við 
markaðsforsendur og eðlilega viðskiptahætti óháð því hvort kaupandi aflans er vinnsla í eigu 
útgerðarinnar eða óskyldur aðili. Sjómannasamband íslands tekur ekki afstöðu til þess hvort 
upphæð veiðigjaldanna getur flokkast undir „hóflegt veiðigjald“, en lítur svo á að álagt 
veiðigjald sé pólitísk ákvörðun.
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