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Umsögn ríkisskattstjóra um frumvarp til laga um veiðigjald -  144. mál, 144. þskj.

Ríkisskattstjóri hefur þann 28. september 2018 móttekið tölvupóst þar sem embættinu er 
gefínn kostur á að veita umsögn um framangreint frumvarp. í frumvarpinu kemur fram að lagt 
sé til að ríkisskattstjóri geri tillögu um fjárhæð veiðigjalds hvers nytjastofns fyrir komandi 
veiðigjaldsár til þess ráðherra sem fer með sjávarútvegsmál. Reiknistofn veiðigjaldsins verði 
byggður á afkomu við veiðar á hverjum nytjastofni fyrir sig.

I núgildandi lögum um veiðigjald nr. 74/2012 er í 10. gr. gert ráð fyrir að eigendur, 
útgerðaraðilar og rekstraraðilar íslenskra fiskiskipa sem stunda veiðar á nytjastofnum sjávar 
skili sérgreindum upplýsingum með skattframtali sínu samkvæmt reglum sem ráðherra setji í 
samráði við embætti ríkisskattstjóra. Vegna þessa var útbúið sérstakt eyðublað, RSK 4.29, 
sem fylgja skal skattframtölum umræddra aðila útfyllt eins og form þess gerir ráð fyrir. Er 
með þessu móti aflað upplýsinga um tekjur og gjöld sem eru hluti forsendna fyrir útreikningi 
á veiðigjaldi. Vinna við eyðublaðið, RSK 4.29, er í dag nokkur og það breytta fyrirkomulag 
sem frumvarpið gerir ráð fyrir mun auka við þá vinnu. Fyrirsjáanlegt er að stofnkostnaður 
vegna fyrirhugaðra breytinga verði töluverður en í honum felst meðal annars að undirbúa 
áritun aflamagns og aflaverðmætis inn á greinargerð um aflaverðmæti og rekstrarkostnað 
fiskiskipa. Þá er um að ræða skoðun á skattframtölum u.þ.b. 800 félaga og 200 einstaklinga. 
Fjöldi skipa er um 1300. Þótt stefnt sé að því að stór hluti þessara útgerðaraðila fái einungis 
vélræna skoðun er ljóst að skoða þarf með hefðbundnum hætti töluverðan fjölda 
skattframtala.

Akvörðun á fiskverði milli útgerðar og fiskvinnslu í eigu sama félags getur leitt til spuminga 
um hvort um rétt verð sé að ræða sem samkynja þeim álitaefnum sem uppi em í s.k. 
milliverðlagningu. Möguleikar ríkisskattstjóra á að leiðrétta aflaverðmæti samkvæmt 
eyðublaði RSK 4.29 eru takmarkaðir, þar sem mál sem varða milliverðlagningu eru almennt 
tímafrek og vandasöm í vinnslu og geta kallað á mikla upplýsingaöflun. Alagningu lögaðila á 
árinu 2018 lauk í lok september. Stórum hluta skattframtala lögaðila er skilað frá maí byrjun 
og fram í byrjun september. Samkvæmt frumvarpinu skal ríkisskattstjóri gera tillögu um 
fjárhæð veiðigjalds hvers nytjastofns fyrir komandi veiðigjaldsár til þess ráðherra sem fer 
með sjávarútvegsmál eigi síðar en 1. desember á ári hverju. Þannig er ljóst að meginhluti 
vinnunnar til grundvallar útreiknings veiðigjalds þarf að eiga sér stað fýrir álagningu lögaðila, 
þ.e. frá maí mánuði og fram í byrjun september, þar sem ríkisskattstjóri mun hafa mjög 
takmarkaða möguleika á að gera breytingar á innsendum greinargerðum eftir álagningu. 
Takmarkaðir möguleikar eru á vélrænum samanburði á ársreikningi félags sem er í blandaðri 
starfsemi við aflaverðmæti skv. eyðublaðinu þar sem tekjur félagsins af útgerð eru ekki 
sérgreindar í skattframtali félagsins; RSK 1.04. Hið litla svigrúm til leiðréttinga á einstökum 
fjárhæðum á eyðublaðinu skýrast að stórum hluta af þeim knappa tímaramma sem vinnu 
þessari er settur, eðli máls samkvæmt. Rétt er þó að nefna að það fýrirkomulag sem hér um
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ræðir við ákvörðun á veiðigjaldi ætti að leiða til minni hættu á skattasniðgöngu en einhvers 
konar sérstakur tekjuskattur sem byggðist á afkomu sérhvers félags af útgerð. Hvatinn hjá 
hverju og einu félagi til að standa rangt að verðákvörðun í þessu samhengi ætti þannig að vera 
mun minni þar sem reiknistofn til ákvörðunar veiðigjalds byggir á heildarafkomu útgerðar í 
landinu á viðkomandi nytjastofni. Þá er einnig rétt að nefna í þessu sambandi að áritun 
upplýsinga um aflaverðmæti einstakra fiskiskipa og aflamagn samkvæmt upplýsingum frá 
Fiskistofu mun vafalaust auka mikið gæði þessara gagna ásamt því að auðvelda 
framteljendum verulega útfyllingu eyðublaðsins.

Ríkisskattstjóri telur ákvæði síðustu málsgreinar 5. gr. frumvarpsins af hinu góða, þar sem 
kveðið er á um að heimild til að endurákvarða gjaldið sé bundin því að útreikningur 
reiknistofnsins sé verulega rangur. í greinargerð kemur síðan ffam að ekki komi til beitingar 
reglunnar um endurákvörðun veiðigjaldsins nema það skeiki hið minnsta 5-10% frá réttum 
reiknistofni. Velta má upp hvort ástæða sé til að lögfesta þessi frávik. Ljóst er að alltaf má 
búast við að einhverjir útgerðaraðilar verði með síðbúin framtalsskil, jafnvel eftir að 
viðkomandi veiðigjaldsár er hafið. Þannig er viðbúið að nýjar upplýsingar sem berast með 
skattframtali útgerðaraðila eftir að veiðigjald hefur verið auglýst, geti hnikað veiðigjaldinu til 
þótt óverulega sé og skýr regla um að ekki eigi að koma til endurreiknings í svona tilvikum er 
því mjög þýðingarmikil.
Það er mat ríkisskattstjóra að sú einföldun á útreikningi veiðigjalds sem frumvarpið gerir ráð 
fyrir frá núverandi fýrirkomulagi sé til verulegra bóta. Þessi einföldun er líkleg til að spara 
vinnu frá því sem var og auka gagnsæi.

Þótt ekki verði annað séð en að framkvæmd þess fýrirkomulags sem lagt er til í frumvarpinu 
ætti að geta gengið nokkuð snurðulaust fýrir sig er óhjákvæmilegt að benda á að vinna við 
ákvörðun og útreikning veiðigjalds mun verða töluverð og með tilheyrandi kostnaði, bæði í 
formi stofnkostnaðar og síðan rekstrarkostnaðar á hverju ári. Er því nauðsynlegt miðað við þá 
hagsmuni sem í húfi eru að tryggt verði að verkefnið verði að fullu fjármagnað til að 
framkvæmd við vinnslu þessara upplýsinga og útreikning gjaldsins geti orðið með sem 
öruggustum hætti. Þá er vert að nefna það að því meiri áhættugreining sem framkvæmd er á 
innkomnum upplýsingum á eyðublaðinu RSK 4.29 því meiri verður kostnaðurinn við 
framkvæmdina en jafnframt má leiða að því líkur að niðurstaðan verði „réttari“. Hugsanlegt 
er að ekki hafi verið tekið nægilegt tillit til kostnaðar við áhættugreiningu við kostnaðarmat 
það sem fýrir liggur og fram kemur í greinargerð með frumvarpinu og þyrfti úr því að bæta.
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