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Efni: Frumvarp til fjárlaga 2018

Ríkistjórnin hefur lagt fram á Alþingi frumvarp til fjárlaga 2018. Með bréfi þessu vilja 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) koma á framfæri nokkrum athugasemdum við 
fyrirliggjandi frumvarp til fjárlaga 2018.

1.0 Tekjur A-hluta 141.5.20„veiðigjald fyrir veiðiheimildir"

Breytingar á lögum nr. 74/2012 um veiðigjald voru samþykktar á Alþingi vorið 2015, sbr. 
lög nr. 73/2015. Með þeim breytingum var kveðið á um að fyrirmælum laganna um 
veiðigjald yrði beitt fyrir fiskveiðiárin 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018. Fiskveiðiárið 
2017/2018 er þar af leiðandi síðasta árið þar sem fyrirmæli laganna að því er álagt 
veiðigjald varðar gilda. Að óbreyttu þarf Alþingi því að samþykkja ný fyrirmæli um 
álagningu veiðigjalds fyrir fiskveiðiárið 2018/2019.

Samkvæmt fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2018 er áætlað að tekjur ríkissjóðs af veiðigjaldi 
verði 10 milljarðar króna. Sama ár má áætla að tekjuskattur sjávarútvegsfyrirtækja verði 
rúmir 5 milljarðar króna, sem er nokkuð lægri fjárhæð en hann hefur verið síðustu ár. 
Stafar það aðallega af versnandi afkomu í greininni þegar litið er tii þróunar frá árslokum 
2015. Ef þetta verður raunin verður fjárhæð veiðigjaldsins tvöfalt hærri en sú fjárhæð 
sem sjávarútvegur greiðir í tekjuskatt. Sem hlutfall af hagnaði má því áætla að veiðigjald 
og tekjuskattur verði samanlagt um 58-60%.
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Til viðbótar við fyrrgreint má einnig nefna að síðan núverandi reikniregla tók gildi, þ.e. 
síðustu tvö fiskveiðiár, hefur sérstakur skuldaafsláttur verið á bilinu 10-15% af ákvörðuðu 
veiðigjaldi. Afsláttur vegna skuldastöðu var í gildi frá og með fiskveiðiárinu 2012/13 til og 
með fiskveiðiárinu 2016/17, en hefur nú fallið úr gildi.

Sértækar aðgerðir í þessa veru staðfesta að gjaldtakan hefur verið úr hófi, enda væri engin 
þörf afslátta við hóflega og sanngjarna gjaldtöku. Jafnframt er Ijóst að 
veiðigjaldsútreikningur byggist á meðaltalsútreikningi. Meðaltalið verður hins vegar aldrei 
lýsandi við útreikning þar sem um mikinn fjölda útgerða er að ræða sem stunda 
mismunandi veiðar og vinnslu. Fjölbreytileiki veiða er þar af leiðandi mikill og því er 
mikilvægt að taka tillit til þess að frávik frá meðaltali eru veruleg.

SFS hvetur stjórnvöld til að gæta jafnræðis og hófsemi í skattlagningu. Ljóst er að veittur 
afsláttur undanfarinna ára er staðfesting á að gjaldtakan hefur verið úr hófi. Þá er Ijóst að 
brýn þörf er á að lagfæra ákveðnar forsendur sem liggja að baki ákvörðun veiðigjalds. 
Veiðigjald hefur verið innheimt frá árinu 2004, með breytingum, og nokkur reynsla er því 
komin á eðli gjaldtökunnar. Sú reynsla hefur sýnt að brýn þörf er á að sníða afmarkaða 
agnúa af forsendum, þannig að gjaldtakan sé rétt. Það er því bæði óvarlegt og 
óskynsamlegt að miða við óbreyttar forsendur veiðigjalds allt árið 2018 og áætla þannig 
að heildarfjárhæð þess verði 10 milljarðar króna.

Af ofangreindum ástæðum telur SFS að sú upphæð sem að stjórnvöld gera ráð fyrir í 
fjárlagafrumvarpi muni að óbreyttu hafa veruleg áhrif á rekstrarumhverfi í sjávarútvegi. 
Sérstaklega í samhengi við aðstæður allar í greininni á komandi ári. Má þar m.a. nefna líkur 
á frekari styrkingu krónunnar samkvæmt spám greiningaraðila, erfiðari markaðsaðstæður 
uppsjávarafurða, hækkun olíuverðs, launahækkanir og boðaða hækkun á kolefnisgjaldi.

Skorað er á Alþingi að endurskoða hina áætluðu fjárhæð veiðigjalda, með hliðsjón af 
fyrrgreindu. SFS er reiðubúið að funda með fjárlaganefnd með skömmum fyrirvara þar 
sem farið er nánar yfir fyrrgreint.
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2.0 TekjurA-hluta 114.2.2.4 „kolefnisgjald"

Olíukostnaður er einn stærsti útgjaldaliður útgerðarinnar, á eftir launakostnaði, og mun 
umrædd hækkun hafa umtalsverð áhrif. Hátt olíuverð felur í sér næga hvata til þess að 
fyrirtæki og einstaklingar geri sitt
ýtrasta til að spara olíu. Frá því 
kolefnisgjald var sett á með lögum nr. 
129/2009 um umhverfis- og 
auðlindaskatta hefur reyndin verið sú 
að sjávarútvegsfyrirtæki bera 
hlutfallslegu þyngstu byrðina. 50% 
hækkun kolefnisgjalds þýðir ríflega 
þreföldun á gjaldinu frá því það var sett 
á árið 2010. Hlutdeild sjávarútvegs í 
tekjum ríkissjóðs af kolefnisgjaldi var 
að jafnaði um 38% á árunum 2010-2016.

Kolefnisgjald (kr.)

2010  2011 2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018 
 G as- og  d íselolía (kr. á  lítra)

Brennsluolía - (kr. á  kg)

Skattheimta þessi kemur til viðbótar 
við aðra skatta sem 
sjávarútvegsfyrirtæki hér á landi 
greiða, svo sem tryggingargjald +0,65% 
álag vegna sjómanna, veiðigjald, 
aflagjald, stimpilgjald o.fl. Slíka
gjaldtöku þurfa helstu erlendu
samkeppnisaðilar íslensks sjávarútvegs 
ekki að búa við. Færa má fyrir því 
haldgóð rök að gjaldtaka í sjávarútvegi 
hér á landi sé úr hófi og langt umfram 
það sem tíðkast í öðrum löndum.
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Eitt helsta samkeppnisland íslensks sjávarútvegs er Noregur. Þar í landi tíðkast að 
kolefnisskattur, sem útgerðir fiskiskipa greiða, er endurgreiddur. Rökin fyrir þessu 
fyrirkomulagi í Noregi eru þau að stærri skip geta keypt olíu annars staðar en í Noregi, en 
minni skip sem veiða á strandsvæðum innan norsku 12 mílna landhelginnar hafa ekki 
þennan möguleika. Til að rétta/jafna samkeppnisstöðu á milli útgerða endurgreiða 
stjórnvöld útgerðum kolefnisgjaldið. Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) hefur samþykkt þessa 
ráðstöfun. Vegna ársins 2015 endurgreiddi norska ríkið 429 milljónir NOK (5,4 milljarða 
ISK) vegna eldsneytiskaupa fiskiskipaútgerða. í norska fjárlagafrumvarpinu fyrirárið 2017 
er gert ráð fyrir að norsk stjórnvöld haldi áfram opinberum stuðningi við útgerðir 
fiskiskipa vegna olíukaupa.
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Einnig skekkir það samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs að erlendir aðilar, sem eru ekki 
virðisaukaskattskyldir hér á landi, eru undanþegnir gjaldskyldu á kolefnisgjaldi í samræmi 
við sérlög, ákvæði alþjóðasamninga eða tvíhliða samninga sbr. 2 mgr. 2. gr. laga nr. 
129/2009 um umhverfis og auðlindaskatta. Þannig geta komið upp tilvik þar sem erlend 
skip, til dæmis norsk, færeysk eða grænlensk, taki olíu hér á landi og í framhaldinu er svo 
haldið til veiða á sömu veiðislóð og íslensk skip eru.

Algengt er að skip íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja landi ekki í heimahöfn og flytja þurfi 
aflann landleiðina til vinnslu. Má því gera ráð fyrir að flutningskostnaðar innanlands 
hækki ef af breytingunni verður. Skatturinn leggst því enn þyngra á sjávarútvegsfyrirtæki 
sem reiða sig í ríkum mæli á landflutninga, það á sérstaklega við um fyrirtæki á 
landsbyggðinni.

Mikil umræða á undanförnum árum hefur átt sér stað um mikilvægi þess að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda. Þannig er mikilvægasta áskorunin í sjávarútvegi og annarri 
haftengdri starfsemi að gera skip og siglingar umhverfisvænni. í nýútkominni skýrslu SFS 
um umhverfismál í sjávarútvegi kemurfram að olíunotkun í sjávarútvegi hafi minnkað um 
43% frá árinu 1990 til ársins 2016. Fram til ársins 2030 er reiknað með að olíunotkun 
dragist saman um 19% til viðbótar.
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Árangurinn í að draga úr olíunotkun má fyrst og fremst rekja til tveggja þátta: í fyrsta lagi 
markviss stjórn fiskveiða hefur leitt til þess að veiðanleiki hefur aukist verulega. í öðru 
lagi hefur svigrúm til fjárfestinga verið nýtt í endurnýjun á íslenska fiskiskipaflotanum. 
Svigrúm til að gera enn betur í að draga úr olíunotkun verður ekki skapað með hækkun á 
kolefnisgjaldi heldur þvert á móti skerðir það svigrúm til fjárfestinga og þróunarstarfs að 
nýjum orkugjöfum.

í ofangreindri spá er svigrúm sjávarútvegsins til fjárfestinga lykilatriðið, enda gerir það 
sjávarútvegi kleift að skipta eldri skipum út fyrir sparneytnari og afkastameiri skip. Með 
aukinni gjaidtöku af sjávarútvegi er hætta á stöðnun á þessum vettvangi.
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Samkvæmt ofangreindu er skorað á Alþingi að falla frá hækkun kolefnisgjalds.

3.0 Fjárlagaliður „13 sjávarútvegur ogfiskeldi"

Tekjum ríkisins er ætlað að standa undir rekstri ríkisstofnana. Varðandi sjávarútveginn, þá 
er veiðigjald lagt á skv. 2. gr. laga nr. 74/2012 „til að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, 
stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og tii að tryggja þjóðinni í heild 
hlutdeild í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar."

SFS leggur áherslu á að stofnanir ríkisins geti sinnt hlutverki sínu. Til þess þurfa 
fjárveitingar til þeirra að að vera í samræmi við skyldur þessara aðila. SFS telur það 
hlutverk ríkisins að fjármagna starfsemi þessara stofnana án þess að varpa kostnaði vegna 
þjónustu og eftirlits yfir á atvinnugreinina í formi gjaldtöku, sbr. lög nr. 36/1992 um 
Fiskistofu.

Miðað við þarfir sjávarútvegsins má segja að starfsemi Hafrannsóknastofnunar sé komin í 
öngstræti. Hafa ber í huga að nýting sjávarauðlindar og tækifæri til sölu afurða á bestu 
útflutningsmörkuðum gera miklar kröfur til hafrannsókna og vísinda í heimi nútímans. 
Fjárvöntun og mannekla hefur það sem af er þessari öld leitt til viðvarandi samdráttar í 
rannsóknum á sviði vistfræði og haffræði og skyldra greina og vöktun nytjastofna hefur 
eðlilega haft forgang að fjármunum.

Á sama tímabili hafa umhverfisaðstæður á íslandsmiðum breyst með þeim hætti að 
streymi hlýsjávar kringum landið hefur eflst hlutfallslega og nú teygir hlýsjávarsvæðið sig 
langt norður og vestur fyrir landið þar sem áður var kaldari sjór. Þessi breyting hefur haft 
víðtækar afleiðingar fyrir lífríkið, t.d. varðandi útbreiðslu loðnu, ýsu og fieiri tegunda til 
norðurs, auk þess sem þekkt sambönd sem áður höfðu verið metin þarfnast nú endurmats 
við breyttar aðstæður. Á sama tíma hafa stórir nytjastofnar uppsjávar gengið inn á 
íslandsmið — síld, kolmunni og makríll — sem auka kröfur um verulega auknar rannsóknir 
af ýmsum ástæðum, bæði tengdum samningum um hlut íslands úr viðkomandi stofnum 
og þörfum vegna stofnmats og rannsókna á áhrifum þessara fiska á fæðuvefinn og 
vistkerfin á svæðinu — sem aftur gerir auknar kröfur um dýrt úthald rannsóknarskipa. 
Sömu sjónarmið eiga við um loðnurannsóknir og loðnumælingar alveg sérstaklega, eins 
og glögglega hefur komið í Ijós á undanfömum árum.

Til viðbótar má nefna alþjóðlegar kröfur almennt um varúðarleið við stjórn fiskveiða og 
vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða, en á báðum þessum sviðum vantar talsvert upp á að 
brýnni rannsókna- og kynningarþörf sé mætt. Jafnframt ber að nefna að rannsóknir á 
nýtingu fjölmargra minni fiskistofna hafa ekki verið stundaðar með ásættanlegum hætti. 
Til viðbótar þessu skal bent á að ekki er seinna vænna að hefja nauðsynlega endurnýjun 
rannsóknaskipa, en þar stefnir í óefni að óbreyttu.
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Af ofanrituðu er Ijóst að endurskoða þarf fjárhæðir þær sem hér er um rætt og, ekki síður, 
ráðstöfun þeirra fjármuna sem veitt er til stjórnkerfis sjávarútvegs í heild, ef mæta á 
lágmarksþörfum atvinnugreinarinnar. Skýr forgangsröðun er lykilatriði.

Að lokum telur SFS rétt að taka undir allar athugasemdir Samtaka atvinnulífsins við 

fyrirliggjandi frumvarp til fjárlaga.

Virðingarfyllst,

Heiorún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri
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