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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um veiðigjald, 144. mál.

Sjómannasamband íslands hefur fengið til umsagnar frumvarp til laga um veiðigjald. Rétt er 
að ítreka að Sjómannasamband íslands er mótfallið veiðigjaldi á útgerðina og verður ástæða 
þeirrar afstöðu skýrð nánar hér á eftir. Þar sem Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi hafa stutt þá 
pólitík að útgerðin greiði hóflegt veiðigjald er erfitt fyrir samtök sjómanna að leggjast gegn 
skoðun þeirra enda gert ráð fyrir því að það sé útgerðin en ekki sjómennimir sem greiði þessi 
gjöld til hins opinbera. Hins vegar er útgerðin með kröfur á samtök sjómanna um að 
veiðigjöldin verði tekin af óskiptu áður en skipt er, þ.e. að sjómennimir greiði í raun 
veiðigjöldin fyrir útgerðina. Þeirri kröfu útgerðarinnar vísar Sjómannasamband íslands á bug 
enda em veiðigjöldin skattur á útgerðina sem stjórnvöld leggja á hagnað hennar og em þau 
því sjómönnum óviðkomandi.

í 1. til 3. grein frumvaipsins er fjallað uin markmið, gjaldskyldu og gjaldstofn veiðigjaldsins. 
Sjómannasamband íslands gerir ekki athugasemdir við þær greinar fmmvarpsins.

í 4. grein fiumvarpsins er fjallað um tjárhæð veiðigjaldsins, en samkvæmt greininni er gert 
ráð fyrir að Ríkisskattstjóri geri tillögu um íjárhæð veiðigjalds hvers nytjastofhs. Telur 
Sjómannasambandið að þetta sé til bóta frá því sem nú er. Greinin gerir jafnfram ráð fyrir að 
tillagan um veiðigjaldið nemi um 33% af reiknistofhi hvers nytjastofns sbr. 5. gr. 
frumvarpsins. Deila má um hvort 33% al'reiknistofninum teljist vera hóflegt veiðigjald á 
útgerðina fyrir viðkomandi nytjastofn. Sjómannasamband íslands hefur efasemdir um að 33% 
af reiknistofninum teljist vera hóflegt og telur að hlutfallið ætti að vera mun lægra ti! að geta 
talist hóflegt. Hér er hins vegar um pólitíska ákvörðun að ræða sem Sjómannasamband 
Islands tekur ekki afstöðu til svo lengi sem gjaldið skerðir ekki kjör sjómanna.

I 5. grein fnimvarpsins er fjallað um reiknistofhinn til ákvörðunar veiðigjaldsins. Samkvæmt 
greininni á að miða við aflaverðmæti hvers nytjastofns að frádreginni skilgreindri hlutdeild 
stofnsins í breytilegum og og föstum kostnaði útgerðarinnar. Eins og þeim sem sitja á Alþingi 
ætti að vera ljóst er útgerðin að stærstum hluta í eigu fiskvinnslunnar sjálfrar. Viðskipti með 
fiskinn eru því milli skyldra aðila að stærstum hluta. Þar sem engar haldbærar reglur gilda um 
verð á fiski í viðskiptum milli skyldra aðila er augljóst að sú hætta hlýtur að vera fyrir hendi 
að útgerðin flytji hagnað frá útgerðinni til vinnslunnar með því að selja sjálfri sér fiskinn á 
lágu verði. Þannig kemst útgerðin hjá því að greiða veiðigjaldið en rýrir tekjur sjómanna í 
leiðinni með lágu fiskverði. Þannig verður byrðinni af veiðigjaldinu velt yfir á sjómennina
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verði ekki tekið á þessum vanda. Sjómannasamband íslands hefur marg oft beint þeirri ósk til 
Alþingis að það setji reglur þannig að viðskipti með fisk milli útgerðar og vinnslu verði 
gagnsæ og uppfylli skilyrði um heilbrigða samkeppni og góða viðskiptahætti. Á þessa ósk 
samtaka sjómanna heíur Alþingi því miður ekki hlustað. Sjómannasamband íslands á ekki 
von á að tilfærsla frá veiðigjaldanefnd til Ríkisskattstjóra varðandi útreikning á veiðigjaldinu 
komi í veg fyrir að útgerðin geti flutt hagnaðinn frá útgerðinni til fiskvinnslunnar og rýrt 
þannig kjör sjómanna. Það eina sem gerist er að útreikningsgrunnurinn færist nær í tíma, sem 
er til bóta, en sú bót er til lítils ef ekki er girt fyrir að útgerðin geti flutt hagnaðinn yfir á 
vinnsluna.

Sjómannasamband íslands er sammála því að veiðigjaldið skuli innheimt reglulega af 
lönduðum afla en gerir athugasemd við ófullkomið verðmyndunarkerfi á fiski sem 
nauðsynlegt er að bæta úr samhliða álagningu veiðigjaldsins eins og að framan er tíxmdað.

Að öðru leyti er ekki ástæða til að tína til fleiri alriði í frumvarpinu en ályktanir um kjara- og 
atvinnumál sem samþykktar voru á 31. þings Sjómannasambands íslands látnar fylgja hér 
með. Þingið var haldið dagana 11. og 12. október síðastliðinn. Með lestri ályktananna ættu 
nefndarmenn alvinnuvegar Alþingis að geta glöggvað sig á þeim málefiium sem brenna á 
sjómönnum um þessar mundir.

f.h. Sjómannasambands íslands,

Hólnigekjónsson



31. þing Sjómannasambands íslands beinir því til Alþingis að sjá til þess að viðskipti með fisk 
milli útgerðar og fiskvinnslu verði gagnsæ og uppfylli skilyrði um heilbrigða samkeppni og 
góða viðskiptahætti. Einnig krefst þingið þess að fyrirtækjum í sjávarútvegi verði gert skylt að 
skila öllum upplýsingum um ffamleiddar aflirðir og söluverð þeirra til Hagstofu lslands. Með 
því móti er hægt að treysta því að mælingar á breytingum á afurðaverði séu réttar á hverjum 
tíma.

31. þing Sjómannasambands íslands hvetur til þess að samtök útgerðarmanna skoði 
ijarskiptamál sjómanna með það að markmiði að lækka kostnað þeirra vegna íjarskipta þannig 
að hann verði sambærilegur við fjarskiptakostnað annarra iandsmanna.

31. þing Sjómannasambands íslands krefst þess að útgerðir og skipstjórnarmeim virði 
lögbundinn rétt sjómanna til hvíldar og fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda um 
lágmarks hvíldartíma sjómanna. Jafnframt fagnar þingið könnun á hvíldar- og vinnutíma 
íslenskra sjómanna. Þingið telur að aðkoma sjómannasamtakanna að könnuninni sé algert 
lykilatriði og að hún sé unnin í nánu samstarfi við sjómennina sjálfa eins og fyrirhugað er. 
Ekkert má skyggja á trúverðugleika könnunarinnar að mati þingsins. Þingið telur að gera 
þurfi slíkar athuganir reglulega þannig að fyllsta öryggis sé ávallt gætt um borð í skipum.

31. þing Sjómannasambands íslands skorar á íslenska útgerðarmenn að bæta samskipti sín við 
sjómenn. Vantraust hefur farið vaxandi milli sjómanna og útgerðarmanna undanfarin misseri. 
í sumum tilfellum er um algeran trúnaðarbrest að ræða. Skapa þarf nýtt traust milli aðila 
þannig að sjómenn og útgerðarmenn þessa lands geti talað saman á mannlegum nótum með 
það að leiðarljósi að báðir komi með reisn frá þeim samskiptum.

3 1. þing Sjómannasambands ísiands krefst þess að vigtunarreglur verði endurskoðaðar. Afli 
verði full vigtaður á löggillri hafnarvog þar sem ísprósenta er ákveðin og endurvigtunarleyfi 
verði afnumin. Að öðrum kosti sjái opinberir aðiiar um alla endurvigtun.

31. þing Sjómannasambands íslands hvetur útgerðir til að gera átak í starfsmenntun sjómanna 
í samstarfi við Sjómennt og stéttarfélög sjómanna. Einnig hvetur þingið útgerðir til að styðja 
við menntun sjómanna með því að greiða gjald í starfsmenntunarsjóð eins og aðrir 
atvinnurekendur gera.

Ályktun um kjara- og atvinnumál.

31. þing Sjómannasambands íslands fagnai- smíði nýs skips til hafrannsókna. Þingið hvetur 
stjómvöld í framhaldinu til að auka verulega framlög til hafrannsókna. Fyrirsjáanlegar eru 
miklar breytingar á umhverfi hafsins á norðurslóðum á næstu árum og áratugum. Vegna 
mikilvægis sjávarútvegsins fyrir efnahag íslendinga er að mati þingsins nauðsynlegt að efla 
haf- og fiskirannsóknir umhverfis landið til að hægt sé að meta áhrif umhverfisbreytinganna á 
fiskistofna við ísland

31. þing Sjómannasambands íslands mótmælir því harðlega að sjómenn fái aðeins uppgert úr 
20% af andvirði VS afla.
Þingið leggur til við stjómvöld að ýmsar ívilnanir í lögunum um stjóm fiskveiða verði 

afnumdar, svo sem línuívilnun, byggðarkvóti og VS afli.



31. þing Sjómannasambands íslands vísar á bug kröfu útgerðarmanna um verulega lækkun 
launa vegna veiðigjalda og annars rekstrarkostnaðar. Veiðigjöldin eru skattur á útgerðina sem 
stjómvöld kjósa að leggja á hagnað hennar sem er sjómönnum óviðkomandi..

31. þing Sjómannasambands íslands hvetur til varkárni þegar rafrænt efitirlit er stxmdað um 
borð í skipum. Augljóslega er rafrænt eftirlit til bóta þegar öryggi skipverja og skips á í hlut. 
Skilja verður algerlega milli vinnu og friðhelgis einkalífs skipverja. Skipið er jú  bæði 
vinnustaður og heimili sjómannsins. Þingið er sammála því að aukið rafrænt efitirlit verði hafit 
með löndun úr íslenskum skipum til að koma í veg fyrir löndun fram hjá vigt.

31. þing Sjómannasambands íslands telur að framkomið firumvarp til laga um veiðigjald færi 
álagningargrunninn nær í tíma sem er til bóta en mótmælir því að útgerðin geti flutt hagnað 
frá veiðum til vinnslu.


