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Efni: Frumvarp til fjárlaga 2019

Ríkisstjórnin hefur lagt fram frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019. Með umsögn þessari vilja 
Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (SFS) koma á framfæri nokkrum athugasemdum við það.

Samkeppnishœfni íslensks sjávarútvegs:

Að mati SFS er nauðsynlegt að tryggja samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs. Íslensk 
sjávarútvegsfyrirtæki selja nánast allar afurðir sínar á alþjóðlegum mörkuðum þar sem hörð 
samkeppni ríkir. Á þessum mörkuðum er fjöldinn allur af erlendum fyrirtækjum sem mörg hver 
eru töluvert öflugri en stærstu sjávarútvegsfyrirtækin hér á landi. Því er afar mikilvægt að 
íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafi svigrúm til þess að auka verðmætasköpun til hagsbóta fyrir 
íslenskt samfélag. Slíkt verður ekki gert með því að skattleggja greinina langt umfram það sem 
þekkist í sjávarútvegi í öðrum löndum. Hér má til dæmis nefna, kostnað við eftirlitsmenn um 
borð í frystiskipum, kolefnisgjald, aflagjald, stimpilgjald, hærra tryggingagjald vegna sjómanna 
og síðast en ekki síst veiðigjald.

Hér er um að ræða gjaldtöku sem íslensk sjávarútvegsfyrirtæki þurfa að sæta og er langt umfram 
þá gjaldtöku sem erlendir samkeppnisaðilar búa við. Er þetta sérstaklega athyglisvert í ljósi 
þess hve ríka áherslu stjórnvöld leggja á samkeppnishæfni greinarinnar. Í stjórnarsáttmála 
ríkisstjórnarinnar segir: „Tryggja þ a r f  samkeppnishæfni sjávarútvegs á alþjóðlegum 
mörkuðum og að hann geti áfram staðið að nýsköpun og vöruþróun til að auka virði 
afurðanna. “ Undir þessi orð skal tekið. Og því má bæta við að íslensk sjávarútvegsfyrirtæki 
hafa verið stórtæk við nýsköpun og vöruþróun á undanförnum árum. Sem dæmi má nefna að 
íslensks sjávarútvegsfyrirtæki keyptu afurðir a f íslenskum tækni- og þjónustufyrirtækjum fyrir 
tæpa 50 milljarða á árinu 2016 (nýrri tölur ekki tiltækar).

Tekjur A-hluta 141.5.20 „veiðigjaldfyrir veiðiheimildir“

SFS hvetur stjórnvöld til að gæta jafnræðis og hófsemdar í skattlagningu. Að mati SFS er 
núverandi gjaldtaka úr hófi. Áætlað er að veiðigjald verði í kringum 11 milljarðar króna á árinu 
2018. Á sama tíma má ætla að tekjuskattur sj ávarútvegsfyrirtækj a verði í kringum 5 '/2  millj arður 
króna.
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Á sjávarútvegsdeginum 26. september síðastliðinn, sem fram fór í Hörpu í Reykjavík, kynnti 
Jónas Gestur Jónasson, löggiltur endurskoðandi hjá Deloitte, afkomu sjávarútvegsfyrirtækja á 
árinu 2017. Í erindi hans kom fram að tekjur íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja lækkuðu 
umtalsvert árið 2017 samanborið við árið 2016. Eða í 225 milljarða króna úr 249 milljörðum 
króna. Jafnframt lækkaði EBITDA úr 56 milljörðum króna í 40 milljarða króna. Á árunum 2009 
til 2015 var EBITDA að meðaltali í kringum 26%, en síðastliðin tvö ár hefur hún að jafnaði 
verið í 20%. Þannig hefur EBITDA framlegð ekki verið jafn lág í rúman áratug. Þá kom fram í 
máli Jónasar Gests að nettó veltuberandi skuldir sjávarútvegs voru 6 x EBITDA í lok árs 2017. 
A f þessum sökum má ljóst vera að það þrengir verulega að í rekstri fjölda fyrirtækja í greininni. 
Að mati SFS er mikilvægt að stjórnvöld geri sér grein fyrir að áframhaldandi óhófleg gjaldtaka 
er skaðleg. Að öðru leyti vísar SFS til umsagnar um frumvarp til laga um breytingu á lögum 
um, nr. 74/2012 veiðigjald sem barst atvinnuveganefnd þann 1. júní 2018.

Tekjur A-hluta 114.2.2.4 „kolefnisgjald“

Olíukostnaður hefur að jafnaði verið annar stærsti kostnaðarliður í rekstri 
sjávarútvegsfyrirtækja, á eftir launum. Helmings hækkun á kolefnisgjaldi um síðustu áramót 
leiddi ein og sér af sér 4% hækkun á olíukostnaði sjávarútvegsfyrirtækja. Eftir þá hækkun hafði 
gjaldið ríflega þrefaldast frá árinu 2010, þegar það var fyrst lagt á. Nú er gert ráð fyrir enn 
frekari hækkunum á kolefnisgjaldi, eða sem nemur 10% árið 2019 og svo aftur 10% árið 2020. 
Að mati SFS er hækkun kolefnisgjalds úr öllu hófi og ekki síst þegar haft er í huga að olíunotkun 
í sjávarútvegi hefur dregist saman um rúm 40% frá árinu 1990. Á sama tíma hefur olíunotkun 
á landinu í heild aukist um 40%! Svigrúm til aukinna fjárfestinga skiptir hér höfuðmáli, enda 
gerir það fyrirtækjum kleift að skipta á eldri skipum fyrir sparneytnari og afkastameiri skip, 
sem og öðrum orkusparandi búnaði.

Helstu samkeppnisaðilar íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja búa ekki við sambærileg skilyrði. 
Fiskiskipaflotinn í flestum ríkjum Evrópusambandsins nýtur raunar undanþágu frá 
eldsneytissköttum. Má hér til dæmis nefna sjávarútvegsfyrirtæki í Danmörku, Þýskalandi og 
Portúgal. Eitt helsta samkeppnisland íslensks sjávarútvegs er Noregur. Þar er kolefnisgjald 
lægra en á Íslandi og að hluta til endurgreitt að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Það gefur því 
auga leið að það veikir samkeppnisstöðu íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja að hækka
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kolefnisgjaldið enn frekar. Að veikja samkeppnisstöðu íslensks sjávarútvegs er í raun þvert á 
vilja ríkisstjórnarinnar, sé litið til stjórnarsáttmálans.

Markmið kolefnisgj aldsins var að hvetj a til orkusparnaðar, notkunar vistvænni ökutækja, minni 
losunar gróðurhúsalofttegunda og aukinnar notkunar á innlendum orkugjöfum. Kolefnisgjaldið 
getur því miður haft þveröfug áhrif -  það eykur kostnað íslenskra fyrirtækja umfram það sem 
erlendir samkeppnisaðilar búa við. Slíkt dregur úr samkeppnishæfni, rýrir afkomu íslensku 
fyrirtækjanna og þar með svigrúm til fjárfestinga. Um leið dregur úr líkunum á því að 
markmiðinu með gjaldinu verði náð. Eins og dæmin sanna er einnig hægt að komast undan því 
að greiða gjaldið með því að taka olíu í öðru landi, nefna má sem dæmi olíukaup 
Landhelgisgæslunnar í Færeyjum. Líkt og fram kom í fyrirspurn til dómsmálaráðherra á 146. 
löggjafarþingi 2016-2017 fóru um 80% af olíukaupum Landhelgisgæslunnar fram í Færeyjum 
á tímabilinu frá 1. janúar 2013 til 24. febrúar 2017.1 Það má sæta nokkurri furðu að opinber 
stofnun stundi svo umsvifamikil olíuviðskipti erlendis, fyrst og síðast vegna álagningar hér á 
landi.

Fjárlagaliður „13 sjávarútvegur og fiskeldi “

SFS þykir sérstaklega ánæ gjulegt að nýtt hafrannsóknarskip verði smíðað, samanber 
þingsályktun hátíðarfundar Alþingis á Þingvöllum í sumar. M eð tilkomu þess m á búast við 
því að hægt verði að efla rannsóknir í þágu lífríkis og auðlinda. Að öðru leyti, hvað þennan 
lið varðar, vísar SFS í umsögn samtakanna við fjárlög ársins 2018.

SFS leggja áherslu á að þær stofnanir ríkisins sem tengjast sjávarútvegi geti sinnt hlutverki 
sínu. Til þess þurfa fjárveitingar til þeirra að vera í samræmi við skyldur. SFS telja það 
hlutverk ríkisins að fjármagna starfsemi þessara stofnana án þess að varpa kostnaði vegna 
þjónustu og eftirlits yfir á atvinnugreinina í formi sérstakrar gjaldtöku, sbr. lög nr. 36/1992 
um Fiskistofu. Hér skal einnig bent á það sem fram kemur í lögum um veiðigjald nr. 
74/2012, 2. gr.: „Veiðigjöld eru lögð á í þeim  tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við 
rannsóknir, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðum  og Jiskvinnslu...“ Hér er beinlínis 
kveðið á um að veiðigjaldi er ætlað að m æta þessum kostnaði og því ótækt að verið sé að 
innheimta sérstaklega fyrir þá þjónustu sem sjávarútvegurinn sækir til stofnana ríkisins sem 
sinna þjónustu við sjávarútveginn.

M iðað við þarfir sjávarútvegsins m á 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. 
Viðvarandi fjárskortur og mannekla hefur, það sem a f er þessari öld, leitt til samfellds 
samdráttar í rannsóknum á sviði vistfræði og haffræði og skyldra greina, en vöktun 
nytjastofna hefur eðlilega haft forgang að fjármunum.

Sjá hér: https://www.althingi.is/altext/146/s/0376.html

https://www.althingi.is/altext/146/s/0376.html
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Á sama tímabili hafa umhverfisaðstæður á Íslandsmiðum breyst með þeim hætti að streymi 
hlýsjávar kringum landið hefur þyngst hlutfallslega og nú teygir hlýsjávarsvæðið sig langt 
norður og vestur fýrir landið þar sem áður var kaldari sjór. Þessi breyting hefur haft 
víðtækar afleiðingar f^rir lífríkið, t.d. á útbreiðslu loðnu, ýsu og fleiri tegunda til norðurs, 
auk þess sem þekkt sambönd, sem áður höfðu verið metin, þarfnast nú endurmats við 
breyttar aðstæður. Á sama tím a hafa stórir nytjastofnar uppsjávarfiska gengið inn á 
Íslandsmið —  síld, kolmunni og makríll —  sem auka kröfur um verulega auknar rannsóknir 
a f ým sum  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 ljós á undanförnum árum.

Til viðbótar m á nefna alþjóðlegar kröfur almennt um varúðarleið við stjórn fiskveiða og 
vistkerfisnálgun við stjórn fiskveiða. 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.

Að fyrrgreindu virtu er þeim tilmælum beint til löggjafans að endurskoða fjárveitingar til 
lykilstofnana sjávarútvegs.

* * *

Er framangreindum athugasemdum SFS hér með komið á framfæri við fjárlaganefnd Alþingis.

SFS áskilja sér rétt til að koma á framfæri frekari athugasemdir á síðar stigum.

Virðingarfyllst, 
f.h. SFS
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Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri


