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Efni: Beiðni um minnisblað um þingmál 313.

Með rafbréfi frá 3. mars sl. óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir að ráðuneytið tæki 
saman minnisblað þar sem fram kæmi afstaða þess til ábendinga í umsögnum Félags 
skipstjórnarmanna og Sjómannasambands Íslands og Félags vélstjóra og málmtæknimanna um 
þingmál 313 á yfirstandandi löggjafarþingi, sem varðar afnám stimpilgjalds af skjölum sem varða 
eignayfirfærslu skipa.

Ástæðulaust er að rekja efni þeirrar tillögu sem frumvarpið hefur að geyma. Í skýringum segir að 
frumvarpið sé lagt fram „í kjölfar þeirrar almennu umræðu sem átt hefur sér stað um skyldu til að 
greiða stimpilgjald af skjölum er varða eignayfirfærslu skipa“ og er því ætlað að „vera til hagsbóta 
fyrir rekstrarumhverfi skipa á Íslandi“. Jafnframt er vísað til „jafnræðis atvinnugreina“. (þskj. 354).

Í tilvísaðri umsögn Sjómannasambandsins og VM er talið að stimpilgjöld séu „nauðsynlegur hemill“ 
til að vernda störf íslenskra sjómanna sem taki laun eftir íslenskum kjarasamningum. Nægilegt væri, 
að áliti félaganna, að afnema stimpilgjald í fyrsta skipti sem skip kæmi á íslenska skipaskrá. Með því 
að afnema gjaldið sé „útgerðinni kleift að flagga skipum inn og út af íslenskri skipaskrá að eigin 
geðþótta og stefna afkomu sjómanna í stórhættu“. Lík sjónarmið eru í umsögn Félags 
skipstjórnarmanna, þar sem því er haldið fram að öruggt megi telja að „ákveðnar útgerðir sæki í 
verulegu auknu mæli að skrá skip sín á erlenda fána til lengri eða skemmri tíma.“

Hér á eftir fara nokkrar athugasemdir af þessu tilefni:

Frumvarpið mun í engu breyta kjörum sjómanna við veiðar íslenskra skipa á íslenskum 
aflaheimildum, sbr. 5. gr. laga um stjórn fiskveiða og ákvæði kjarasamninga. Þá eru úthafsveiðar 
Íslendinga á stofnum sem ekki lúta íslenskri fiskveiðistjórn hverfandi eða engar. Afmarka má 
áhyggjur launþegasamtaka við samninga um veiðar í lögsögu þriðju ríkja. Nánar má afmarka þetta í 
ljósi reynslunnar við veiðar á makríl í Grænlenskri lögsögu, en Barentshafsveiðar samkvæmt 
Smugusamningi og veiðar í færeyskri lögsögu samkvæmt tvíhliða samningi, lúta íslenskri 
fiskveiðistjórn með útgáfu aflaheimilda.

Svo sem kunnugt er hafa veiðar Grænlendinga á makríl aukist á síðustu árum. Á sínum tíma gerðu 
nokkrar íslenskar útgerðir samninga um að stunda makrílveiðar í grænlenskri lögsögu. Það var fyrir 
milligöngu og af kvóta Grænlenskra útgerða. Kvað nokkuð að þessu á árunum 2016-18 og er sérstakt 
ákvæði í tvíhliða samningi landanna, um heimildir til að landa afla í makríl upp að tilteknu marki. 
Hvort sem veldur lök afkoma við þessar veiðar eða aðrir þættir, svo sem stjórnmálaleg gagnrýni í 
Grænlandi, aukin umsvif Grænlenskra útgerðarfélaga eða samkeppni við Rússa og Kínverja, þá hafa 
þessar veiðar nú fallið niður.

Það er skiljanlegur metnaður Grænlendinga að sem stærstur hluti afla þeirra verði veiddur af 
grænlenskum skipum með grænlenskri áhöfn. Settar hafa verið reglur til að byggja undir þetta og er 
skylt í lögum í Grænlandi að allir áhafnarmeðlimir stærri skipa séu grænlenskir (hafi búið í a.m.k. tvö 
ár í Grænlandi) utan þess að yfirmenn mega vera að 4/10 hlutum erlendir. Rúmlega tíu útgerðarfélög 
stunda makrílveiði í Grænlandi. Ráðuneytinu er kunnugt um að tvö íslensk útgerðarfélög eiga hluti í



tveimur þessara félaga. Við endurnýjun skipastóls hjá þessum íslensku félögum fyrir um 6-7 árum 
síðan voru íslensk skip lögð inn í þessi grænlensku félög. Sambærileg skilyrði og eru í íslenskum 
lögum gilda um erlent eignarhald í grænlenskum sjávarútvegi og eru þessi félög því væntanlega í 
meirihluta-eigu Grænlendinga. Ráðuneytið býr ekki yfir upplýsingum um þjóðerni áhafna þessara 
skipa en ekki er ósennilegt að þar séu íslenskir sjómenn að einhverju marki í skipsrúmi, a.m.k. í 
yfirmannsstöðum.

Loks má nefna að mögulegt er að þurrleiguskrá íslenskt fiskiskip til veiða í lögsögu þriðja ríkis, en 
það varðar engu hér enda eru skip þá leigð til veiða á fána annars ríkis án áhafnar, sbr. 1. gr. a. í 
lögum um skráningu skipa.

Það má vel vera að ráðuneytið sjá ekki fyrir öll möguleg áhrif þeirrar tillögu sem hér um ræðir, 
enda ræðst hún fyrst og fremst a f ákvörðunum eigenda skipa, en samantekið verður þó ekki annað 
séð en tillagan raski í  engu launakerfi sjómanna við veiðar íslenskra skipa úr íslenskum 
veiðiheimildum. Þá verður ekki séð að tillagan hafi nein bein áhrif á aðrar veiðar sem nú eru 
stundaðar. Með tillögunni verður hægara að flytja skip tímabundið til annars ríkis, t.d. til 
Grænlands, en benda má á að með því geta orðið til nýjar eða auknar tekjur hjá íslenskum 
útgerðarfélögum og mögulega jafnframt tækifæri fyrir íslenska sjómenn.


