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Efni: Umsögn Fiskistofu um frumvarp til laga um veiðigjöld(veiðigjald 2015-2018), 692. 
mál.

Vísað er til bréfs frá nefndarsviði Alþingis, dags. 20. apríl 2015, þar sem óskað var umsagnar 
um frumvarp til laga um veiðigjöld (veiðigjald 2015-2018), 692. mál.

1. Almennar athugasemdir

Fiskistofa vill í fyrsta lagi vekja athygli á því að umfangsmikla vinnu þarf innan 
stofnunarinnar til þess að innleiða breytingar á reglum um veiðigjöld. Endurskipuleggja þarf 
verkferla og breyta upplýsingakerfum til samræmis við nýjar reglur. Heija þarf framkvæmd 
samkvæmt nýjum reglum í síðasta lagi í ágústmánuði, en þá á samkvæmt frumvarpinu að 
endurreikna lækkunarrétt útgerða. Ekki er hægt að ráðast í innleiðingarvinnu af fullum krafti 
fyiT en lög hafa verið samþykkt. Það er mikilvægt að niðurstaða liggi fyrir sem allra fyrst um 
það hvernig eigi að haga álagningu gjaldanna á komandi fiskveiðiári, ef stofnunin á að ráða 
við verkefnið. Þetta er sérstaklega aðkallandi í því óvissuástandi sem ríkir á Fiskistofu um 
þessar mundir. Það verður að teljast mjög óheppilegt að mál þetta hafi ekki komið fram fyrr. 
Eins og alkunna er þá hefur starfsemi Fiskistofu verið í uppnámi síðan í júní í fyrra þegar 
áform ráðherra um flutning stofnunarinnar voru kynnt. Fjöldi fólks hefur sagt upp störfum og 
ekki hefur reynst uimt að ráða nýja starfsmemi vegna þeirrar óvissu sem er uppi. Þar sem ekki 
hefur fengist niðurstaða um það hvort ráðherra fær lagaheimild til að flytja stofnunina er ekki 
hægt að ráða í laus stöðugildi sem ekki er vitað hvar verða staðsett. Jafnvel hefur reynst erfitt 
að matma stöður sem ekki hefur staðið til að flytja þar sem ástandið fælir umsækjendur frá. 
Stofnunin ræður í dag varla við að sinna verkefnum sínum og mun fljótlega þurfa að lækka 
þjónustustig í ýmsum málaflokkum. Það er því útilokað að hún ráði við að innleiða ný og 
umfangsmikil verkefni með stuttum fyrirvara

í frumvarpinu er að finna tillögur um ný verkefni Fiskistofu. Þar á meðal er söfnun 
upplýsinga um veiðidaga og vinna við áætlun ýmissa tekju og gjaldaliða fyrir 
veiðigjaldsnefnd. Þetta kærni til með að auka álag og kostnað hjá stofnuninni. Fiskistofa 
bendir á að ekki er heppilegt að hlaða nýjum verkefnum á stofnunina í núverandi ástandi
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2. Um 1. mgr. b liðar 5. gr. (7. gr.)

Fiskistofa telur æskilegt að viðmiðunartímabil aflaverðmætis og kostnaðar verði fest í lög. 
Niðurstaða um fjárhæð veiðigjalda getur verið mismunandi eftir því hvernig 12 mánaða 
viðmiðunailímabilið er afmarkað, t.d. ef miklar sveiflur eru í aflaverðmæti. Orðalagið; „sem 
skulu vera svo ncerri í tíma sem mögulegt reynist “, er teygjanlegt og getur kallað á deilur. 
Fiskistofa leggur til að tilgreint verði ákveðið viðmiðunartímabil, a.m.k. fyrir þær upplýsingar 
sem Fiskistofa á að útvega skv. a. lið málsgreinariimar. Ætla verður að veiðigjaldsnefnd þurfi 
að fá upplýsingarnar með góðum fyrirvara til þess að hún hafi ráðrúm til þess að vinna úr 
þeim. Það tekur Fiskistofu allt að þrjá mánuði að fá heildstæðar upplýsingar um aflamagn og 
verðmæti. Því er lagt til að viðmiðunartímabilið verði undangengið almanaksár. Fiskistofa 
getur þá skilað upplýsingunum til veiðigjaldsnefndar í lok mars

Lagt er til að í a. lið verði lokamálsliður svohljóðandi:

Þessi gögn skulu vera fyrir undangengið almanaksár.

Varðandi fiskverð vill Fiskistofa benda á að upplýsingar um verð á fiski sem ekki fer á 
fiskmarkað eru byggðar á einhliða yfirlýsingu viðtakanda afla í svokölluðum vigtar og 
ráðstöfunarskýrslum og er Fiskistofa ekki í stakk búin til þess að sanmeyna að þær 
upplýsingar gefi rétta niynd af raunverulegu verðmæti afla

I b og c lið 1. mgr. er vísað til 9. gr., en svo virðist sem það hefði átt að vera 10. gr.

Varðandi c lið 1. rngr. vill Fiskistofa taka fram að stofnunin safnar ekki upplýsingum um 
ijölda veiðidaga, enda er ekki getið um slíka söfnun í tilvitnuðum lögum um umgengni við 
nytjastofna sjávar. Vera má að hægt sé að fá upplýsingar annars staðar, t.d. hjá 
Haframisóknarstofnun, en óvíst er hvort yfir höfuð er hægt að nálgast áreiðanlegar og 
tæmandi upplýsingar um þetta atriði. Fiskistofa leggur til að ekki verði kveðið á um notkun 
upplýsinga frá Fiskistofu í þessu sambandl

3. Um 2. mgr. b liðar 5. gr. (7. gr.)

Fiskistofa telur að töluverður hvati verði til þess að gefa upp of lág verð í 
ráðstöfunarskýrslum þegar um er að ræða bein viðskipti án aðkomu fiskmarkaða. Til þess að 
bregðast við ef slíkt gerist er rétt að taka skýrt fram að hægt sé að beita áætlun ef upplýsingar 
eru ótrúverðugar eða óeðlilega mikill munur er orðinn á verði á fiskmörkuðum annars vegar 
og í beinum viðskiptum hins vegar.

Fiskistofa telur emi fremur að úrvinnsla upplýsinga og áætlanagerð eigi betur heima hjá 
veiðigjaldanefnd heldur en Fiskistofu. Fiskistofa hefur um árabil safnað ýmsum upplýsingum 
um sjávarútveg s.s. um aflamagn og verðmæti. Það hefur hins vegar aldrei verið á verksviði 
stofnunarinnar að vinna hagfræðilegar greiningar úr þessum gögnum eða gefa út áætlanir og 
spár. Þekking og reynsla í slíkri úi*vinnslu hefur ekki byggst upp hjá Fiskistofu

Lagt er til að 2. mgr. verði svohljóðandi:

Um vanrœkslu á skilum til Fiskistofu á upplýsingum sem getur í a-lið 1. mgr. fer sk\>. 3. mgr. 
12. gr. laga um umgengni um nytjastofna sjávar, nr. 57/1996. Sé upplýsingum ekki skilað 
eða e f  upplýsingar sem látnar eru í té reynast ófullnœgjandi, óglöggar, eða frekari þ ö r f er 
talin á upplýsingum um einstök atriði, er veiðigjaldsnefnd heimilt að líta til meðalverða



samkvœmt innsendum upplýsingum sk\>. a-lið 1. mgr. Þá er veiðigjaldsnefnd heimilt, e f  
ástœða er talin til, að ácetla aflaverðmœti sjávarafla fyrir einstaka nytjastofna, t.d. e f  lítið er 
um viðskipti með viðkomandi tegund eða e f umtalsverður munur er á verði tegundar á 
fiskmörkuðum annars vegar og uppgefnu verði í beinni sölu hins vegar. Við slíka áœtlun er 
veiðigjaldsnefnd heimilt að líta til verðmyndunar afla á uppboðsmörkuðum sjávarafurða yflr 
það tímabil sem um er að rceða, endci telji nefndin að ncegilegt aflamagn hcifi farið um 
mcirkaði til að gefa mynd a f  aflaverðmceti nytjastofnsins. I  þessu skyni getur 
veiðigjaldsnefnd einnig aflað upplýsinga um œtlað meðalaflaverðmceti viðkomcmdi 
nytjastofns fi'á a.m.k. tveimur óháðum aðilum.

4. Um 4. mgr. d liðar 5. gr. (9. gr.)

I ákvæðinu segir að fella skuli niður álagningu á eftirtalda nytjastofna

a. þorsk og meðafla hans í rússneskri og norskri lögsögu,
b. úthafskarfa sem veiddur er á ICES-svæði I og II (í Síldarsmugunni).

Bráðabirgðaákvæði IV við lög um veiðigjöld sem sett var með lögum 47/2014 kvað á um 
niðurfellingu gjalda á þessa nytjastofna árið 2014. Samkvæmt frumvarpinu fellur álagning 
niður frá byrjun árs 2016. Afli ársins 2015 hefur því ekki verið undanskilinn og kemur til 
álagningar 1. júlí nk. skv. 2. mgr. 4. gr. reglugerðar 588/2014 um fjárhæð, álagningu og 
innheimtu veiðigjalda fiskveiðiárið 2014/2015. Ef ætlunin var að framlenging reglunnar frá 
2014 yrði óslitin þarf að bæta við ákvæði um niðurfellingu álagningar ársins2015.

5. Um 2. mgr. e liðar 5. gr. (10. gr.)

Fiskistofa telur ekki heppilegt að stofnunin fái það verkefni að áætla tekjur og kostnað af 
útgerð í þeim tilvikum sem aðilar skila ekki fullnægjandi upplýsingum með skattframtali. Sér 
í lagi skortir Fiskistofu upplýsingar og þekkingu til þess að áætla útgerðarkostnað, enda hefur 
slíkt aldrei verið á verksviði stofnunarinnar. Lagt er til að í stað orðsins „Fiskistofa“ í 3. 
málslið komi nafn annars stjórnvalds. Fiskistofa tekur ekki afstöðu til þess hvort verkefnið 
væri best niður komið hjá ríkisskattstjóra, veiðigjaldsnefnd eða öðrum stjórnvöldum. 
Samsvarandi breytingu þyrfti að gera á 3. mgr. og 4. mgr. breyttist á sama hátt eða félli niður 
eftir atvikum.

6. Um 6. gr. (13. gr.)

Fiskistofa skilur ákvæðið á þann hátt að leggja skuli á allan landaðan afla, jafnvel þó að 
andvirði hans renni í verkefnasjóð sjávarútvegsins skv. lögum 37/1992 um ólögmætan 
sjávarafla.

Fiskistofa bendir á að í sumum tilvikum eru löndunartölur leiðréttar og getur liðið töluverður 
tími þar til slíkar leiðréttingar fara fram. í slíkum tilfellum þarf að endurákvarða gjöld og er 
rétt að það verði sérstaklega tekið fram. Lagt er til að ný málsgrein (3. mgr.) bætist við 
greinina og verði svohljóðandi:

E f Fiskistofci gerir leiðréttingu á aflaskráningu eftir cið álagningu viðkomandi veiðimánaðar 
lýkur skal endurákvarða álagningu veiðigjalds. Gjalddagi slíkrar álagningar er 1. dcigur 
ncesta mánaðar eftir að endurákvörðun á sér stað. E f  endurákvörðun leiðir til inneignar



gjaldanda skal skuldajafna henni á móti álagningu á nœsta gjalddaga. E f  inneign er hœrri 
en álagning skal endurgreiða mismun. Ekki skal greiða vexti á endurgreiðslu, nema röng 
skráning afla hafi verið á ábyrgð Fiskistofu eða hafnar, en þá fe r  um endurgreiðslu sk\>. 
lögum um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda.

Vegna þess hversu seint þetta mál kemur fram og vegna stöðunnar á Fiskistofu telur stofnunin 
útilokað að hægt verði að innleiða nýjar álagningaraðferðir fyrir október 2015 þegar fyrsti 
álagning er áætluð skv. frumvarpinu, þ.e. fyrir gjalddaga 1. nóvember. A f þeim sökum leggur 
Fiskistofa til að fyrstu álagningu verði frestað með eftirfarandi ákvæði sem yrði4. mgr.:

Þrátt fyrir ák\>ceði 2. mgr. skal fyrsta greiðslutímabil veiðigjalda á fiskveiðiárinu 2015/2016 
vera frá  1. september 2015 til 31. desember 2015 ogjyrsti gjalddagi 1. febrúar 2016.

7. Um 7. gr. (14. gr.)

I 1. mgr. er sagt að skráður eigandi við álagningu sé ábyrgur fyrir gjaldinu. Bent er á að 
álagningin er ekki tímasett í frumvarpinu. Gjalddagi er fyrsti dagur dagur hvers mánaðar 
vegna veiða þar síðasta mánaðar. Ætla má að umiið verði í álagningum frá miðjum mánuði og 
fram að gjalddaga. Það getur því verið háð tilviljun á hvaða degi álagningarkeyrsla er gerð. 
Fiskistofa telur heppilegra að miða við skráðan eiganda á síðasta degi greiðslutímabils

F. h. Fiskistofu

Sigurjón Ingvason 
sviðsstjóri lögfræðisviðs


