
 

 

Þskj. 1053  —  658. mál.

Frumvarp til laga
um veiðigjöld.

(Lagt fyrir Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011–2012.)

I. KAFLI
Gildissvið, markmið og skilgreiningar.

1. gr.
Gildissvið.

Lög þessi taka til veiðigjalda, almenns veiðigjalds og sérstaks veiðigjalds, sem lögð eru
á aflamark, aðrar úthlutaðar aflaheimildir eða landaðan afla, fari stjórn veiða fram með öðr-
um hætti en með úthlutun aflamarks samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða eða öðrum lögum
er við geta átt.

2. gr.
Markmið.

Veiðigjöld eru lögð á í þeim tilgangi að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn,
eftirlit og umsjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og til að tryggja þjóðinni í heild hlutdeild
í þeim arði sem nýting sjávarauðlinda skapar.

3. gr.
Skilgreiningar.

Í lögum þessum hafa hugtökin aflahlutdeild, aflamark, fiskveiðiár, veiðiheimild, þorsk-
ígildi, og þorskígildisstuðull þær merkingar sem í þau eru lögð í lögum um stjórn fiskveiða.
Eftirtalin hugtök hafa þessa merkingu í lögum þessum:
1. Uppsjávarafli: Afli af fisktegundunum síld, loðnu, kolmunna, makríl og öðrum hlið-

stæðum tegundum smáfiska.
2. Botnfiskafli: Annar sjávarafli.
3. Veiðar: Veiðar og meðhöndlun afla um borð í fiskiskipi.
4. Vinnsla: Meðferð sjávarafla í landi.
5. Auðlindarenta (reiknuð renta): Arður sem myndast í atvinnustarfsemi sem byggist á

nýtingu náttúruauðlinda umfram rekstrarkostnað og ávöxtun þess fjár sem bundið er í
starfseminni sem eðlileg er talin með tilliti til þeirrar áhættu sem í henni felst.

4. gr.
Veiðigjaldsnefnd.

Ráðherra skipar þrjá menn og aðra þrjá til vara í nefnd til fimm ára í senn til að ákvarða
sérstakt veiðigjald, sbr. 8. gr., og gera tillögu um undanþágu frá álagningu sérstaks veiði-
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gjalds, sbr. 3. mgr. 8. gr. Nefndin skal skipuð mönnum sem hafa þekkingu á sviði hagfræði,
sjávarútvegsmála og reikningshalds.

Ráðherra skal birta fjárhæð sérstaks og almenns veiðigjalds fyrir komandi fiskveiðiár með
reglugerð fyrir 15. júlí ár hvert.

II. KAFLI
Gjaldtaka.

5. gr.
Gjaldskyldir aðilar.

Gjaldskyldir aðilar eru einstaklingar og lögaðilar sem fá úthlutað aflamarki, öðrum afla-
heimildum eða landa afla á grundvelli laga um stjórn fiskveiða, laga um fiskveiðar utan lög-
sögu Íslands eða annarra laga er kveða á um stjórn fiskveiða.

6. gr.
Gjaldstofn.

Gjaldstofn almenns og sérstaks veiðigjalds er afli hvers gjaldskylds aðila í þorskígildum
samkvæmt úthlutuðu aflamarki, öðrum aflaheimildum eða lönduðum afla. 

Þegar um er að ræða tegundir sem úthlutað er til einstakra skipa skulu gjöldin miðast við
úthlutað aflamark í kílóum talið. 

Fari stjórn veiða fram með öðrum hætti en greinir í 2. mgr. skulu gjöldin miðast við land-
aðan afla skips í viðkomandi tegund samkvæmt aflaupplýsingakerfi Fiskistofu á tólf mánaða
tímabili sem lýkur einum mánuði fyrir upphaf fiskveiðiárs eða veiðitímabils. Gjöld vegna
strandveiða miðast við landaðan afla í strandveiðum og miða skal við landaðan afla króka-
báta í þeim tegundum sem þeir eru ekki bundnir aflatakmörkunum í en sæta ákvörðun um
heildarafla.

7. gr.
Almennt veiðigjald.

Almennt veiðigjald skal vera 8 kr. á hvert þorskígildiskíló. Almennt veiðigjald á hvert
skip skal þó aldrei vera lægra en 5.000 kr. 

8. gr.
Sérstakt veiðigjald.

Sérstakt veiðigjald skal skilgreint í krónum á hvert þorskígildiskíló eftir veiðiflokkum,
þ.e. botnfiskveiðum og uppsjávarveiðum. Sérstakt veiðigjald skal vera 70% af stofni til út-
reiknings á gjaldinu eins og stofninn er skilgreindur í 9. gr. að frádregnu almennu veiðigjaldi
skv. 7. gr. 

Álagning sérstaks veiðigjalds samkvæmt þessari grein skal vera þannig á hvert skip á fisk-
veiðiárinu:
a. af fyrstu 30.000 þorskígildiskílóum greiðist ekkert gjald, 
b. af næstu 70.000 þorskígildiskílóum greiðist hálft gjald,
c. af þorskígildiskílóum umfram 100.000 greiðist fullt gjald.

Ráðherra er heimilt að tillögu veiðigjaldsnefndar að lækka eða undanþiggja sérstöku
veiðigjaldi afla úr tilteknum fiskstofni ef sýnt er að afkoma er verulega lakari við þær veiðar
en almennt gerist. Einnig má undanþiggja tilraunaveiðar sérstöku veiðigjaldi ef sýnt er að
renta þeirra veiða er engin eða neikvæð. 
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9. gr.
Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi.

Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi er samtala reiknaðrar rentu á hvert þorskígildis-
kíló, annars vegar í fiskveiðum og hins vegar í fiskvinnslu. Rentu á þorskígildiskíló skal
reikna sérstaklega fyrir veiðar og vinnslu botnfisks og fyrir veiðar og vinnslu uppsjávarfisks
eins og nánar er kveðið á um í 10. gr. 

Rentu í veiðum og vinnslu skal jafnað á afla í veiðum og vinnslu á sama tekjuári og skatt-
framtöl sem lögð eru til grundvallar útreikningum Hagstofu Íslands byggjast á. Skal sá afli
umreiknaður til þorskígilda fyrir komandi fiskveiðiár samkvæmt ákvæðum laga um stjórn
fiskveiða.

Reiknaðri rentu í uppsjávarveiðum skal jafnað á þorskígildi afla í uppsjávarveiðum.
Reiknaðri rentu í vinnslu uppsjávarafla skal jafnað á þorskígildi þess uppsjávarafla sem
unninn var.

Stofn til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi í uppsjávarveiðum skal vera reiknuð renta á
þorskígildi í veiðum á uppsjávarfiski að viðbættri reiknaðri rentu á þorskígildi í vinnslu á
uppsjávarfiski.

Reiknaðri rentu í botnfiskveiðum skal jafnað á þorskígildi afla í botnfiskveiðum. Reikn-
aðri rentu í vinnslu botnfisks skal jafnað á þorskígildi heildarafla viðmiðunarársins að frá-
dregnum þeim uppsjávarafla sem fór í vinnslu, sbr. 3. mgr. 

Stofn til útreiknings sérstaks veiðigjalds á þorskígildi í botnfiskveiðum skal vera reiknuð
renta á þorskígildi í veiðum á botnfiski að viðbættri reiknaðri rentu á þorskígildi á vinnslu
á botnfiski.

10. gr.
Reiknuð renta.

Renta reiknast sem söluverðmæti afla eða afurða að frádregnum annars vegar rekstrar-
kostnaði vegna veiða og vinnslu, öðrum en fjármagnskostnaði og afskriftum rekstrarfjár-
muna, og hins vegar reiknaðri ávöxtun á verðmæti rekstrarfjármuna. 

Til söluverðmætis afla eða afurða skal telja tekjur af sölu og leigu aflaheimilda. Til
rekstrarkostnaðar skal telja niðurfærslu keyptra aflaheimilda í samræmi við ákvæði skatta-
laga. 

Söluverðmæti afla og afurða skal byggjast á upplýsingum sem Hagstofa Íslands vinnur
árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu, ásamt upplýs-
ingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til breytinga á verðvísitölu sjávarafurða frá meðaltali
þess tekjuárs sem framtölin byggjast á til 1. apríl ár hvert fyrir ákvörðun veiðigjaldsins.

Rekstrarkostnaður sem kemur til frádráttar, sbr. 1. mgr., skal byggjast á upplýsingum sem
Hagstofa Íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum og
fiskvinnslu, ásamt upplýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til breytinga á vísitölu
neysluverðs frá meðaltali þess tekjuárs sem framtölin byggjast á til 1. apríl ár hvert fyrir
ákvörðun veiðigjaldsins.

Reiknaða ávöxtun rekstrarfjármuna, að meðtöldum birgðum, skal miða við áætlað verð-
mæti þeirra í lok tekjuárs, 8% í fiskveiðum, en 10% í fiskvinnslu, sem Hagstofa Íslands
vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu. Verð-
mæti skipakosts skal miða við vátryggingarverðmæti skipa eins og það er ákveðið af vátrygg-
ingafélögum að viðbættum 20% vegna búnaðar og tækja við fiskveiðar. Verðmæti fasteigna
og annarra rekstrarfjármuna skal miða við bókfært verð þeirra án afskrifta, að teknu tilliti til
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breytinga á vísitölu byggingarkostnaðar frá meðaltali tekjuárs skattframtals til 1. apríl næst
fyrir ákvörðun veiðigjaldsins. 

III. KAFLI
Álagning og innheimta.

11. gr.
Álagning veiðigjalda.

Veiðigjöld samkvæmt lögum þessum skulu lögð á af Fiskistofu og renna í ríkissjóð.
Álagning vegna aflamarks fer fram við úthlutun þess á hverju fiskveiðiári. Álagning á

landaðan afla skal fara fram 31. ágúst ár hvert vegna afla sem landað var frá 1. ágúst næst-
liðins árs til 31. júlí á álagningarárinu. Fiskistofa tilkynnir gjaldskyldum aðilum álagningu
á þá.

12. gr
Innheimta veiðigjalda.

Fiskistofa innheimtir veiðigjöld. Ráðherra er þó heimilt að fela innheimtumönnum ríkis-
sjóðs eða öðrum aðilum innheimtu þeirra.

Gjöld vegna aflamarks sem úthlutað er 1. september falla í gjalddaga með þremur jöfnum
greiðslum ár hvert, þ.e. 1. október sama árs, 1. janúar og 1. maí næsta árs. Taki úthlutun afla-
marks gildi á tímabilinu 2. september til 31. ágúst er gjalddagi við útgáfu tilkynningar um
úthlutað aflamark. Gjöldin eru ekki afturkræf þótt aflamark sé ekki nýtt. 

Gjalddagi veiðigjalda á landaðan afla einstakra tegunda sem ekki eru háðar aflamarki og
á afla sem veiddur er við strandveiðar er 1. október á því ári sem fiskveiðiári lýkur.

Eindagi skv. 2. og 3. mgr. er 15 dögum eftir gjalddaga. Ef gjald er ekki greitt á eindaga
reiknast dráttarvextir af fjárhæð gjalds frá gjalddaga til greiðsludags í samræmi við reglur
laga um vexti og verðtryggingu. 

Hafi greiðsla ekki borist innan mánaðar frá gjalddaga fellur veiðileyfi skips niður. Lögveð
er í skipi fyrir gjaldinu.

Sé ákvörðun tekin innan fiskveiðiársins um að lækka áður leyfðan heildarafla einstakra
tegunda skal endurgreiða eiganda skips þann hluta veiðigjaldanna sem nemur sömu fjárhæð
og innheimt var fyrir hvert þorskígildi sem aflaheimildir skips skerðast um.

Eigandi skips við álagningu veiðigjalda er ábyrgur fyrir greiðslu þeirra.

IV. KAFLI
Gildistaka o.fl.

13. gr.
Rekstrarkostnaður.

Almennt og sérstakt veiðigjald telst rekstrarkostnaður skv. 1. tölul. 31. gr. laga nr.
90/2003, um tekjuskatt.

14. gr.
Reglugerð.

Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, m.a. um starfs-
reglur veiðigjaldsnefndar og forsendur útreiknings á sérstöku veiðigjaldi.
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15. gr.
Gildistaka.

Lög þessi taka gildi 1. september 2012.

Ákvæði til bráðabirgða.
Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. skal sérstakt veiðigjald vera með eftirfarandi hætti:

a. 60% af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 2012–2013 að frádregnu al-
mennu veiðigjaldi sama fiskveiðiárs.

b. 65% af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 2013–2014 að frádregnu al-
mennu veiðigjaldi sama fiskveiðiárs.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .
Þáverandi fjármálaráðherra skipaði 2. nóv. 2011 nefnd þriggja manna, sem tilnefndir voru

af honum, forsætisráðherra og ráðherra sjávarútvegsmála, með það verkefni að gera tillögu
um „mótun heildstæðrar stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi“.
Skipan nefndarinnar átti sér m.a. aðdraganda í frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða, sem
lagt var fram á 139. löggjafarþingi en fékk ekki afgreiðslu þá. Í bráðabirgðaákvæði IX í því
frumvarpi var svohljóðandi ákvæði um skipun slíkrar nefndar: 

„Skipa skal nefnd með fulltrúum forsætis-, sjávarútvegs- og landbúnaðar- og fjármálaráðherra undir
forustu þess síðasttalda sem falið verður það verkefni að móta heildstæða stefnu um
framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi. Verður þar horft til þess hvað sé eðlilegt
endurgjald fyrir aðgang að hinni sameiginlegu auðlind og þar á meðal hvernig útfæra megi sérstakan
skatt eða álag á veiðigjald þegar aðstæður eru með þeim hætti að hreinn hagnaður samkvæmt ár-
greiðsluaðferð Hagstofu Íslands er yfir tilteknum mörkum, t.d. 10 milljörðum kr. Jafnframt skal
nefndin skoða hvort rétt sé að hreinn hagnaður sem sprettur af viðskiptum með veiðiheimildir verði
skattlagður eftir því sem slík viðskipti eru áfram heimil. 

Nefndin skal taka mið af þeim breytingum sem fólgnar eru í lögum þessum, svo og lögum um
breytingar á stjórn fiskveiða sem sett eru samhliða þessum lögum. Einnig skal hún hafa hliðsjón af
niðurstöðu greiningar á hagrænum áhrifum fyrirhugaðra breytinga á sjávarútveginn og ljúka störfum
fyrir 1. október 2011.“

Frumvarp það sem hér er lagt fram byggist að mestu á tillögum nefndarinnar hvað fyrir-
komulag gjaldtöku varðar og eru þær athugasemdir sem hér koma fram að mestu byggðar á
álitsgerð nefndarinnar sem einnig fylgir frumvarpinu sem fylgiskjal.

Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna eru lagðir hornsteinar að stefnu í auðlinda-
málum og sjávarútvegsmálum að því er nýtingu á sameiginlegri auðlind varðar. Í samstarfs-
yfirlýsingunni segir: „Standa þarf vörð um sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum sínum.
Einn af hornsteinum umhverfisstefnu ríkisstjórnarinnar er að þær séu nýttar með sjálfbærum
hætti.“ Og enn fremur: „Með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að fiskistofn-
arnir umhverfis landið séu sameign þjóðarinnar. Úthlutun aflaheimilda er tímabundinn
afnotaréttur og myndar ekki undir neinum kringumstæðum eignarrétt eða óafturkallanlegt
forræði einstakra aðila yfir heimildunum.“

Í þessari stefnumörkun koma fram atriði sem leggja grunn að frumvarpi þessu. Þau helstu
eru: 
a. Náttúruauðlindir landsins eru sameign þjóðarinnar. Af því leiðir að arður sem rekja má

beint til hagnýtingar náttúruauðlinda er eign hennar og aðrir en hún geta ekki gert tilkall
til hans á grundvelli eignarréttar. 

b. Þjóðin ber ábyrgð á náttúruauðlindum sínum. Stjórnvöldum ber skylda til að sjá til þess
að þær séu nýttar á sjálfbæran hátt. Í því skyni er stjórnvöldum heimilt að grípa til nauð-
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synlegra ráðstafana í þeim tilgangi, m.a að nota skatta eða útboð nýtingarréttar sem
stjórntæki.

Afrakstursgeta fiskstofna í hafinu umhverfis landið er háð náttúrulegum takmörkunum og
réttur til að nýta þá takmörkuðu náttúruauðlind er hjá þjóðinni. Stjórnvöldum er rétt og skylt
að stýra nýtingu þessarar auðlindar og grípa til nauðsynlegra ráðstafana, svo sem aðgangs-
stýringa, leyfisveitinga gegn gjaldi og skattheimtu. Þess þarf að gæta að gjaldtaka af nýtingu
á náttúruauðlindum í eigu þjóðarinnar er ekki skattheimta í hefðbundnum skilningi þess orðs
heldur leið til að tryggja almenningi beina hlutdeild í þeim arði sem auðlindin skilar á hverj-
um tíma. 

Við varðveislu og nýtingu náttúruauðlinda þjóðarinnar þarf að gæta þess að hún sé nýtt
með sjálfbærum hætti. Ekki má ganga á auðlindirnar, hvorki í náttúrulegum skilningi né í
efnahagslegum skilningi, þ.e. þannig að dregið sé úr efnahagslegu verðmæti þeirra. Að þess-
um atriðum er vikið í þeim kafla samstarfsyfirlýsingar stjórnarflokkanna, sem fjallar um
sjávarútvegsmál en þar segir: 

„Markmið sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnarinnar er að fiskveiðar umhverfis landið séu hagkvæmar og
skapi verðmæti og störf en séu jafnframt sjálfbærar og vistvænar og í samræmi við alþjóðlegar
skuldbindingar um verndun vistkerfa, lífríkis og hafsbotns. … Það er því afar mikilvægt að skapa
greininni bestu rekstrarskilyrði sem völ er á og treysta þannig rekstrargrundvöllinn til langs tíma, en
jafnframt verði leitað sátta um stjórn fiskveiða.“ 

Í frumvarpinu er því auk sjálfbærrar nýtingar lögð áhersla á fjárhagslega hagkvæmni
útgerðar og verðmætasköpun í atvinnugreininni.

Mat á auðlindarentu í sjávarútvegi.
Forsenda fyrir innheimtu auðlindagjalda eins og hér eru lögð til er að renta myndist við

nýtingu auðlindar, þ.e. að tekjur séu umtalsvert meiri en tilkostnaður að meðtalinni eðlilegri
ávöxtun fjármagns í starfseminni. Varla fer milli mála að veruleg auðlindarenta hefur verið
og er til staðar í fiskveiðum á Íslandi eins og verð á kvóta, hvort sem er á aflahlutdeild eða
aflamarki, sýnir. Við mat á umfangi auðlindarentunnar hefur verið beitt mismunandi aðferð-
um og er gerð nánari grein fyrir þeim í álitsgerð nefndarinnar en getið skal nokkurra atriða.

Tekjur af fiskveiðum á tímabilinu 2001–2010 metnar á föstu verðlagi ársins 2010 hafa að
jafnaði verið um 120 milljarðar kr., frá 110 milljörðum kr. á ári og upp í rúmlega 130 millj-
arða kr. á árinu 2010. EBITDA, þ.e. tekjur að frátöldum kostnaði öðrum en fjármagnskostn-
aði, var á sama tímabili að jafnaði um 28 milljarðar kr. EBITDA sem hlutfall af tekjum hefur
verið frá um 17% upp í rúmlega 26%. Afkoman er nokkuð misjöfn eftir stærð og tegund
skipa og árum og breytileg innan skipaflokkanna. 

Góð afkoma fiskveiða kemur ekki eingöngu fram hjá þeim fyrirtækjum sem stunda veiðar.
Oft eru náin tengsl á milli fyrirtækja í veiðum annars vegar og vinnslu hins vegar og getur
það haft áhrif á það hvar tekjur koma fram, þ.m.t. auðlindarentan. Afkoma vinnslu hefur
einnig verið nokkuð góð á síðasta áratug, einkum á síðustu árum. Tekjur hennar hafa verið
frá um 120 milljörðum kr. upp í nærri 170 milljarða kr. Sama á við um EBITDA sem verið
hefur á bilinu 8 milljarðar kr. upp í yfir 30 milljarða kr. á ári, eða frá u.þ.b. 7% upp í að vera
yfir 20% af tekjum. EBITDA hefur verið breytileg eftir um hvaða vinnslu er að ræða og fer
upp í nærri 30% í mjölvinnslu á síðustu árum.

Arðsemi umfram svokallaða árgreiðslu sem er reiknuð sem 6% af fastafjármunum eins
og þeir eru metnir af Hagstofunni hefur verið veruleg öll árin 2001–2010. Má líta á þann um-
framarð sem tekjur af nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar. Sú fjárhæð, þ.e. auðlindarenta, á þess-
um árum í fiskveiðunum einum er um 15 milljarðar kr. á ári að meðaltali. Arðsemi fisk-
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vinnslu var einnig góð. Arður umfram 6% árgreiðslu hefur á þessu tímabili verið að jafnaði
12,5 milljarðar kr. og farið vaxandi hin síðari ár í yfir 20 milljarða kr. og verið áþekkur rentu
í fiskveiðum. Allmikill munur er á rentu eftir árum og eftir því um hvaða veiðar og skipateg-
undir er um að ræða og eins er verulegur munur eftir vinnslugreinum.

EBITDA í sjávarútvegi í heild var á árunum 2001–2010 að jafnaði nærri 47 milljarðar kr.
á föstu verðlagi ársins 2010. Lægst var EBITDA um 30 milljarðar kr. og fer yfir 60 milljarða
kr. á síðustu tveimur árum og á árinu 2001. Reiknuð 6% ávöxtun á rekstrarfjármuni var að
jafnaði um 19 milljarðar kr. Þegar þessi ávöxtun er dregin frá EBITDA stendur umframarður-
inn eða rentan eftir. Hún var breytileg, frá 9,5 milljörðum kr. og upp í rúmlega 47 milljarða
kr. EBITDA í sjávarútvegi í heild hefur að jafnaði verið rúmir 45 milljarðar kr. á ári og farið
yfir 60 milljarða kr. síðustu árin. Á þessu tíu ára tímabili voru þannig yfir 450 milljarðar kr.
til ráðstöfunar til að greiða niður skuldir, borga út arð og fjárfesta. Heildararðsemi svaraði
til nærri 14,7% ávöxtunar á bundnu fé í rekstri eða 8,7% umfram reiknaða 6% árgreiðslu.
Árleg renta af auðlindinni var þannig að jafnaði um 27 milljarðar kr. á ári, eða um 270
milljarðar kr. á þessu tíu ára tímabili. Þetta er sú upphæð sem sjávarútvegurinn hafði úr að
spila eftir að kostnaður, þ.m.t. fjármagnskostnaður, var greiddur. Sé slegið á verðmæti fisk-
veiðiauðlindarinnar út frá þessum tölum og miðað við sömu ávöxtun og á fjármagni útgerðar-
innar verður niðurstaðan 445 milljarðar kr. 

Framangreindar tölur eru byggðar á skýrslum Hagstofu Íslands um afkomu sjávarútvegs
og er nánari greinargerð að finna í álitsgerð þeirrar nefndar sem um er getið í upphafi en eins
og að framan greinir hafa ýmsir aðilar lagt mat á þá rentu af fiskveiðiauðlindinni sem raun-
gerist í fiskveiðum og fiskvinnslu. Má þar nefna Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (Daði Már
Kristófersson) sem telur að meðalrenta áranna 2002–2009 á verðlagi 2009 sé um 30% af afla-
verðmæti, eða 35–40 milljarðar kr., Rannsókna- og þróunarmiðstöð Háskólans á Akureyri
(Stefán B. Gunnlaugsson) sem telur rentuna vera um 55 milljarða kr. á verðlagi 2009, Jón
Steinsson hagfræðingur sem telur hana um 20 milljarða kr. á verðlagi 2009 að meðaltali á
árunum 1997–2008 með 6% ávöxtunarkröfu fyrir fjármagn en 40 og 47 milljarða kr. á árun-
um 2008 og 2009, og Þórólfur Matthíasson hagfræðingur sem telur rentuna 10–20 milljarða
kr. árlega frá 2000 á verðlagi 2011 og 20–40 milljarða kr. síðustu árin.

Að öllu þessu virtu virðist óhætt að slá því föstu að fiskveiðiauðlindin skilar mikilli rentu.
Virðist ekki óvarlegt að ætla að sem stendur sé hún um 40 milljarðar kr. á ári og hafi á síð-
asta áratug verið nálægt 30 milljörðum kr. að meðaltali á ári á verðlagi ársins 2010. Hún er
hins vegar mjög breytileg eftir árum sem hafa þarf í huga þegar að skattlagningu kemur.

Við gerð frumvarpsins er það lagt til grundvallar að fiskveiðiauðlindin sé í eigu þjóðar-
innar og því geti enginn annar gert réttmætt tilkall til rentu af henni. Auknar tekjur og hagn-
aður í sjávarútvegi þrátt fyrir aflatakmarkanir stafar að einhverju leyti af framþróun í tækni
og markaðsmálum en hinn eiginlegi umframarður eða renta er tilkomin vegna þeirrar ákvörð-
unar stjórnvalda að takmarka framleiðsluna og við útreikning hennar hefur verið tekið tillit
til eðlilegrar ávöxtunar á fjárfestingu í greininni. Þá er ekki heldur hægt að halda því fram
að þeir sem keypt hafa kvóta á undanförnum árum, einkum á síðasta áratug liðinnar aldar,
hafi með því keypt framtíðarrentuna. Hvort tveggja er að réttur seljandans til framtíðarrent-
unnar var óljós og auk þess er rentan breytingum háð og hefur á síðustu árum hækkað mest
vegna breytinga á raungengi krónunnar þannig að verð fyrir veiðiheimildir á þeim tíma sem
þær voru fluttar milli aðila hafa ekki endurspeglað að fullu þá rentu sem nú er til staðar. 
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Sérstök skattlagning í sjávarútvegi.
Sú skoðun er ekki ný að ástæða sé til að skattleggja fiskveiðar sérstaklega sem og hagnað

annarra sem nýta og hafa hag af aðgangi að auðlindum í sameign þjóðarinnar. Þetta álit kem-
ur m.a. fram í skýrslu Auðlindanefndar frá árinu 2000 en þar segir m.a: 

„…er nefndin þeirrar skoðunar að rétt sé að stefna að greiðslu fyrir afnotarétt af öllum auðlindum sem
eru í eigu ríkis eða þjóðar af tvennum ástæðum: annars vegar til að greiða kostnað ríkisins af stjórn
og eftirliti með viðkomandi auðlind, hins vegar til að tryggja þjóðinni í heild sýnilega hlutdeild í þeim
umframarði (auðlindarentu) sem nýting hennar skapar.“ 

Segja má að í þessu komi fram þau meginrök fyrir skattlagningu auðlindarentu sem haldið
hefur verið fram, annars vegar sjálfbærnirök, þ.e. að tekjur af auðlindinni beri uppi þann
kostnað sem umsýsla um hana hefur í för með sér og/eða lagt er sameiginlega í til að auka
verðmæti hennar og nýtingu, hins vegar sanngirni og jafnræðisrök þess efnis að allir þeir sem
eiga auðlindina njóti hennar.

Þótt samstaða sé um skattlagningu fiskveiðiauðlindarinnar til að tryggja almannahag og
jafnræði þarf að gæta þess að skattlagningu verði valinn búningur við hæfi og að hún hafi
sem minnst neikvæð áhrif. Skattar á framleiðsluþætti, t.d. hækkun launatengdra gjalda,
hækka verð á vinnu og draga úr eftirspurn eftir vinnuafli. Skattar á fjármuni geta dregið úr
fjárfestingum. Æskilegt er að velja í hverju tilviki skatta sem eru sem mest hlutlausir m.t.t.
ákvarðana um ráðstöfun á fjármunum og fjárfestingar. Gjald sem leggst beint á auðlindarent-
una hefur ekki óæskileg áhrif á eftirspurn eftir öðrum framleiðsluþáttum og má því segja að
auðlindagjald sé hlutlaus skattheimta. Meginmarkmið með skattlagningu í sjávarútvegi eru
þau að tryggja það að rentan af fiskveiðiauðlindinni skili sér til þjóðarinnar. Enn fremur að
skattlagningin verði með þeim hætti að jafnræði sé milli þeirra sem í útgerð standa, áhrif á
hagkvæmni verði ekki meiri en sem samræmist verndun, veiðitakmörkunum og tilkostnaði
og að hvata til hagkvæmni verði ekki eytt. 

Áhrif af skattheimtu eru mismunandi. Eins og að framan segir er rentuskattur talinn hafa
það sér til ágætis að vera flestum öðrum sköttum hlutlausari frá efnahagslegu sjónarmiði.
Hann hefur þó ugglaust áhrif á ýmsa þætti. Hefur því stundum verið haldið fram að skattur
á sjávarútveg sé skattur á landsbyggðina og er þá gengið út frá því hvernig aflaheimildir
skiptast á heimahafnir fiskiskipa. Slíkur mælikvarði á þó ekki við þegar um er að ræða skatta
á auðlindarentu. Gjaldtaka í formi skatts á hagnað, þ.e. rekstrarafgang í hefðbundnum skiln-
ingi, eykur ekki kostnað og hefur því ekki áhrif á hvaða starfsemi er hagkvæm svo lengi sem
skatturinn skerðir ekki eðlilega ávöxtunarkröfu. Þetta á við í enn ríkari mæli um skatt a rentu.
Hann hefur ekki áhrif á hlutfallsleg verð framleiðsluþáttanna og leiðir því ekki til breytinga
á ákvörðunum um þá. Eins og tekjuskattur er rentuskattur borinn af eigendum viðkomandi
fyrirtækja og landfræðileg áhrif af honum ráðast af heimilisfesti þeirra.

Virðisauki í atvinnustarfsemi er samtala þeirra tekna sem hún skapar og koma til skipta
milli þeirra sem leggja til framleiðsluþætti, vinnu, fjármagn og náttúruauðlindir. Virðisauki
í sjávarútvegi er mikill og það á einnig við um samtölu þáttateknanna, launa, fjármagnstekna
og rentu. Virðisauki í sjávarútvegi á fyrsta áratug aldarinnar var að meðaltali 115 milljarðar
kr. á ári á verðlagi ársins 2010. Hann skiptist þannig að hlutur vinnunnar var að jafnaði um
67 milljarðar kr. eða tæp 60% virðisaukans, hlutur fjármagns um 19 milljarðar kr. eða um
17% virðisaukans og hlutur auðlindarinnar um 28,5 milljarðar kr. þegar veiðigjaldið er talið
með eða um 24% virðisaukans.

Annað blasir við þegar litið er á hvernig þessi sami virðisauki skiptist á milli handhafa
framleiðsluþáttanna. Launþegar hafa fengið 59% virðisaukans en eigendur fjármagns hafa
fengið í sinn hlut afganginn að frátöldu veiðigjaldinu eða alls 40% virðisaukans. Fulltrúi eig-
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anda auðlindarinnar, ríkið, fékk í sinn hlut um 1% eða lítið eitt meir ef talinn er með sá tekju-
skattur sem greiddur var af þeirri rentu sem rann til annarra. 

Núverandi fyrirkomulag á skattlagningu.
Skattlagning fiskveiða hefur til þessa verið í formi veiðigjalds. Er það ákveðið árlega með

reglugerð, nú reglugerð nr. 709, 14. júlí 2011, sem nú er byggð á lögum nr. 116/2006, um
stjórn fiskveiða, með síðari breytingum. Til grundvallar ákvörðun gjaldsins er lagður afli og
samanlagt aflaverðmæti á 12 mánaða tímabili sem lýkur 30. apríl að frádregnum launum sem
reiknast sem fast hlutfall af aflaverðmæti og olíukostnaði og öðrum almennum rekstrar-
kostnaði, sem framreiknaður er frá föstum stærðum sem ákveðnar voru fyrir árið 2000.
Veiðigjaldið er síðan í lögum ákveðið sem hundraðshluti þessarar stærðar og skipt á einstakar
fisktegundir á grundvelli þorskígildisstuðla sem taka mið af aflaverðmæti þeirra í hlutfalli
við þorsk.

Kostir við þessa skattlagningu eru að hún er tiltölulega einföld í framkvæmd, stofninn er
vel skilgreindur og innheimtan skilvirk. Ókostir eru einnig á henni og hætta á að þeir verði
augljósari og afleiðingar þeirra meiri með aukinni skattlagningu. Samkvæmt núverandi fram-
kvæmd deilist gjaldið á útgerðir í samræmi við þorskígildi, þ.e. verðmæti heildarafla, sem
segir oft lítið um hagnað og hvað þá rentu í fiskveiðunum. Þá kann grunnur kostnaðarliða,
þ.e. launa sem hlutfalls af tekjum og annars kostnaðar, að henta misvel fyrir veiðitegundir
og framreikningur olíukostnaðar í dollurum veldur óeðlilegum sveiflum. Þar sem þessi að-
ferð er ekki hlutlaus og beinist ekki að auðlindarentunni sem slíkri heldur að heildartekjum
getur hún leitt til óhagkvæmni og ójöfnuðar. Verður það einkum áberandi ef gjaldtakan er
orðin veruleg. Gjaldtaka af þessari tegund á þó rétt á sér að því marki sem hún styður aflatak-
markanir sem settar eru eða er ætlað að standa undir kostnaði við fiskveiðistjórnarkerfið.

Viðskipti með aflaheimildir.
Meðal þess sem talin var ástæða til að fjalla sérstaklega um í tengslum við skattlagningu

í sjávarútvegi var hvernig skyldi fara með hagnað af viðskiptum með aflaheimildir, þ.e. leigu
á aflamarki og sölu á aflahlutdeild. Sú sala getur verið til að hagræða í starfsemi með sérhæf-
ingu eða þegar útgerðarfyrirtæki er að draga saman seglin og jafnvel að hætta starfsemi.
Þegar útgerð kýs að leigja öðrum aflamark í stað þess að veiða fiskinn sjálf endurspeglar það
verð sem hún setur upp þann hagnað sem hún reiknar sér umfram tilkostnað. Er því eðlilegt
að líta á tekjur hennar af leigunni sömu augum og tekjur af sölu afla og að hún greiði þau
gjöld og skatta sem fallið hefðu til hefði hún stundað veiðarnar sjálf. 

Selji handhafi aflahlutdeildar hana eða hluta hennar frá sér án þess að kaupa aðra í staðinn
er hann að ráðstafa réttindum sem honum hefur verið úthlutað eða hann keypt. Verð þessara
réttinda er fyrst og fremst væntar tekjur umfram kostnað, þ.e. rentan sem í réttindunum felst.
Söluverðið er þannig fyrir hluta af sameiginlegum réttindum og vekur upp spurningu um rétt-
mæti slíkra tekna og í því ljósi kemur til álita að skattleggja þær sérstaklega eða gera aðrar
jafngildar ráðstafanir.

Þær breytingar, sem felast í frumvarpi til breytinga á lögum um fiskveiðar, eru þess eðlis
að ástæða er til að endurskoða þau ákvæði laga um tekjuskatt sem gilda um skattalega með-
ferð á sölu og kaupum á aflahlutdeildum. Þau voru sett á sínum tíma í ljósi þess að fiskveiði-
heimildir voru ekki tímabundnar og litið á þær sömu augum og ófyrnanleg réttindi og þær
voru því ekki niðurfæranlegar í skattalegu tilliti. Með því að binda aflaheimildirnar í tíma-
bundnum nýtingarleyfum verður breyting þar á. Æskilegt er að ákvæði skattalaga sem varða
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kaup og sölu á aflaheimildum og skattalega meðferð á þeim sé í samræmi við almennar regl-
ur skattalaga um kaup og sölu og skattalega meferð á réttindum í atvinnurekstri og hefur því
verið ákveðið að leggja fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt með það
að markmiði. Mun það frumvarp einnig fjalla um hvernig farið verður með skattalega eign-
færðar veiðiheimildir við breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu.

Endurgjald fyrir aðgang að auðlindinni.
Megintilgangur með skattlagningu tekna af nýtingu auðlindar er að tryggja þjóðinni

endurgjald fyrir nýtingu á þessari eign hennar og eitt meginviðfangsefni þessa frumvarps er
ákvörðun þessa endurgjalds þegar um er að ræða fiskveiðiauðlindina. Í stefnu ríkisstjórnar-
flokkanna, sem vísað er til í upphafi, og skýru ákvæði núgildandi fiskveiðilöggjafar þess
efnis að þjóðin sé eigandi fisksveiðiauðlindarinnar felst að þjóðin ein getur gert tilkall til þess
arðs af fiskveiðum sem byggist á tilvist auðlindarinnar sjálfrar, þ.e. tekna umfram það sem
aðrir geta gert tilkall til vegna framlags á vinnu eða fjármagni vegna nýtingar á auðlindinni.
Með hliðsjón af þessu verður að líta svo á að eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að fiskveiði-
auðlindinni sé sú auðlindarenta sem hún skapar á hverjum tíma eftir að búið er að tryggja
öðrum framleiðsluþáttum, þ.e. vinnu og fjármagni, eðlilegt endurgjald.

Í samræmi við framangreinda afstöðu og það sem áður hefur komið fram um tvíþætt
markmið við skattlagningu tekna af nýtingu auðlinda, þ.e. að standa undir kostnaði og
tryggja rétt eiganda auðlindarinnar, er í frumvarpinu lagt til að við skattlagningu sjávarútvegs
verði beitt tvískiptri skattlagningu sem annars vegar veitir aðgang að auðlindinni með
greiðslu á hlutdeild í kostnaði hins opinbera við sjávarútveg og taki hins vegar til þjóðarinnar
auðlindarentuna eftir að öðrum framleiðsluþáttum, vinnu að fjármagni, hafa verið tryggðar
tekjur fyrir þeirra framlög. Í því hefur þess einnig verið gætt að þessir aðilar haldi þeim hvata
sem vera þarf til að tryggja hagræðingu og framsækna fiskveiðistarfsemi. 

Til þess að leggja mat á hvaða auðlindarentu sé að finna við nýtingu tiltekinnar auðlindar
þarf að þekkja þann kostnað sem nýtingunni fylgir. Má nálgast hann í bókhaldi og skattskil-
um nema kostnað af fjármagni. Í stað þess er notaður reiknaður kostnaður af heildarfjármagni
sem bundið er í rekstrinum hvort sem það er eigið fé eigenda hans eða lánsfé. Kallar það á
ákvörðun eðlilegrar ávöxtunarkröfu. Í því efni er litið til ýmissa viðmiðana, svo sem hvaða
ávöxtun má fá af fé með lítilli sem engri áhættu, t.d. ríkistryggðum verðbréfum, og áhættu-
álagi bætt ofan á það. Önnur viðmiðun í þessu efni er ávöxtun heildarfjármagns í atvinnu-
rekstri almennt eða í sambærilegum rekstri og í þriðja lagi er horft til sögulegrar reynslu.
Nánari grein er gerð fyrir þessum atriðum í álitsgerð áður tilvitnaðar nefndar. 

Ákveðið var að hafa reiknaða ávöxtun í fiskveiðum og fiskvinnslu verulega hærri en þess-
ar viðmiðanir gefa tilefni til í þeim tilgangi að með því verði þessari starfsemi gert auðvelt
að fjármagna endurnýjun og framþróun og þar með viðhald og vöxt auðlindarentunnar. Enn
fremur var litið til þess að störf í sjávarútvegi eru erfið og krefjandi og mikilvægt að stöðug-
leiki sé fyrir hendi. Laun sjómanna tengjast afkomu útgerðar og hafa þeir notið góðs af bættri
afkomu hennar á síðustu árum en taka einnig þátt í breytingum þegar verr árar. Með því að
ætla fyrirtækjunum ríflegan hluta í virðisauka sjávarútvegsins á hann að geta verið vel sam-
keppnishæfur starfsvettvangur sem greiðir góð laun

Tengsl veiða og vinnslu.
Eins og fram kom í greiningu á afkomu sjávarútvegs rennur hluti af fiskveiðiarðinum til

fiskvinnslunnar. Getur það stafað af ófullkomnum markaði og ekki síður af rekstrarlegum



 11

 

tengslum veiða og vinnslu. Samþætting veiða og vinnslu getur verið forsenda fyrir hag-
kvæmu rekstrarskipulagi en hefur jafnframt óæskileg áhrif á samþjöppun og markaðsstöðu
og skapar möguleika á afbrigðilegri verðlagningu í viðskiptum tengdra aðila sem skekkir
grundvöll fyrir skattlagningu og fleira. Með tilliti til þeirrrar hagkvæmni sem samtenging
veiða og vinnslu getur haft í för með sér er vart réttlætanlegt að grípa til ráðstafana eins og
aðskilnaðar veiða og vinnslu, en í frumvarpinu er gert ráð fyrir að brugðist verði við brenglun
skatta með aðferðum sem þróaðar hafa verið sem viðbrögð við milliverðlagningu í skattalög-
um. Þær ráðstafanir fela í sér að í skattalegu tilliti er litið fram hjá formlegum gjörningum
sem ákvarða verð í viðskiptum tengdra aðila. Í staðinn er söluaðila reiknaður hagnaður eins
og hann yrði í viðskiptum milli óháðra aðila. Í frumvarpinu er það gert með þeim hætti að
allur umframarður sem ætlað er að rekja megi til auðlindarinnar, hvort sem hann myndast hjá
seljanda eða kaupanda, er heimfærður til seljandans. Sé skattur lagður á þannig reiknaðan
skattstofn verður skattalegur hvati til að stunda afbrigðilega milliverðlagningu lítill. 

Auðlindaskattlagning og skattlagning í sjávarútvegi.
Unnið var að undirbúningi frumvarps þessa með það í huga að í því kæmi fram heildstæð

stefna um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi sem byggðist á almennum við-
horfum um skattlagningu auðlinda í sameign þjóðarinnar. Í samræmi við þau markmið eru
eftirfarandi meginatriði lögð til grundvallar um auðlindir í sameign þjóðarinnar:

• Samræmd stefna gildi fyrir allar auðlindir sem eru í sameign þjóðarinnar og fénýttar eru
í verulegum mæli. Á nýtingu þeirra og tekjur af henni verði lögð gjöld og skattar sem
tryggi þjóðinni þá rentu af auðlindunum sem henni ber.

• Þar sem náttúruauðlindirnar eru sameign þjóðarinnar getur þjóðin gert tilkall til allrar
auðlindarentunnar en getur þurft að veita öðrum hlutdeild í henni til að tryggja þjóð-
hagslega hagkvæma nýtingu auðlindarinnar. Gjaldtaka fyrir nýtingu auðlinda þjóðarinn-
ar og skattlagning tekna af henni á að stefna að því að skila auðlindarentunni í sameigin-
legan sjóð landsmanna.

• Til þess að auðlindirnar verði nýttar og skili þjóðinni arði verður þó að skapa hvata með
því að tryggja nýtingaraðilanum nægilega góða ávöxtun m.t.t. áhættu. Sú ávöxtun þarf
vegna jafnræðissjónarmiða að vera í samræmi við það fjármagn sem lagt er í nýtinguna.

• Velja þarf aðferð til skattlagningar í hverju tilviki sem stuðlar sem best að því að
framangreind markmið náist.

Um fiskveiðiauðlindina sérstaklega eru eftirfarandi sjónarmið höfð að leiðarljósi:
• Til grundvallar stefnu í gjaldtöku og skattlagningu sjávarútvegs vegna nýtingar á fisk-

veiðiauðlindinni skal gengið út frá sömu grundvallarsjónarmiðum og við auðlindaskatt-
lagningu almennt, sbr. framangreint. 

• Þau atriði, sem ráða umfangi auðlindarentu í sjávarútvegi, eru mismunandi eftir tegund
veiða og geta verið breytileg frá ári til árs. Skattlagningin þarf því að vera sveigjanleg
og aðlagast sjálfkrafa aðstæðum eins og þær eru á hverjum tíma. 

• Mikill opinber kostnaður er lagður að mörkum til að vernda fiskveiðiauðlindina og til
að tryggja að hún geti áfram orðið grundvöllur atvinnustarfsemi og tekna fyrir þá sem
hana nýta og til að auka hagkvæmni og arðsemi í fiskveiðum. Eðlilegt er að kostnaður
þessi verði greiddur af sjávarútveginum og hluti gjaldtökunnar miðist við hann.

• Í annan stað miðist gjaldtakan við það að skila sem stærstum hluta þeirrar auðlindarentu
sem eftir stendur í ríkissjóð.
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• Hluti tekna í útgerð stafar af viðskiptum með aflaheimildir. Tekjur fyrir leigu á kvóta
frá útgerðarfyrirtæki meðhöndlist hjá því sem sala á afla og myndi stofn fyrir skattlagn-
ingu hjá því. Greidd kvótaleiga reiknist sem frádráttarbær rekstrarkostnaður hjá því
fyrirtæki sem er leigutaki. 

• Við gjaldtöku og skattlagningu, sbr. framangreint, verði gætt hagkvæmni þannig að ekki
verði komið í veg fyrir eða dregið úr nýtingu auðlinda sem geta skilað auðlindarentu til
þjóðarinnar og virðisauka í þjóðarbúið og að ekki verði komið í veg fyrir hvata til hag-
kvæmni í rekstri þeirra fyrirtækja sem auðlindina nýta.

Tillögur um fyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi.
Með hliðsjón af þessari stefnumótun er með frumvarpi þessu lagt til að skattlagningu í

sjávarútvegi verði í meginatriðum hagað sem hér segir:
• Almennt veiðigjald í kr. á þorskígildiskíló verði lagt á aflamark hvers árs samkvæmt út-

hlutuðum veiðiheimildum og lönduðum afla. Gjaldið verði ákveðið með hliðsjón af því
að tekjurnar standi undir heildarkostnaði ríkisins af fiskveiðistjórnarkerfinu og þjónustu
við sjávarútveg. 

• Sérstakt veiðigjald í kr. á þorskígildiskíló verði lagt á aflamark umfram tiltekið lágmark
samkvæmt úthlutuðum veiðiheimildum og lönduðum afla. Gjaldið verði misjafnt eftir
því hvort um er að ræða botnfisk eða uppsjávarfisk. Gjaldið í hvorum flokki verði
ákveðið árlega á grundvelli síðustu fyrirliggjandi upplýsinga um afkomu fiskveiða og
fiskvinnslu. 

• Sérstakt veiðigjald í hvorum flokki um sig skal miða við áætlaða rentu í fiskveiðum að
viðbætttri áætlaðri rentu í vinnslu á afla úr þeim veiðum. Áætlaða rentu skal reikna sem
heildartekjur af aflasölu og sölu á unninni framleiðsluvöru að frádregnum almennum
rekstrarkostnaði án afskrifta og fjármagnsliða en að frádreginni reiknaðri ávöxtun á fé
sem bundið er í rekstrarfjármunum og að frádregnu almenna veiðigjaldinu. 

• Sérstakt veiðigjald skal vera ákveðið hlutfall af samtölu áætlaðrar rentu í veiðum og
vinnslu.

Auk þessa er gert ráð fyrir að á tekjuskattslögunum verði gerðar breytingar þess efnis að
keyptar aflaheimildir samkvæmt samningum megi færa niður í skattskilum á þeim tíma sem
eftir lifir af samningstímanum, þó eigi á skemmri tíma en fimm árum. Enn fremur verði
gerðar breytingar á þeim ákvæðum tekjuskattslaga sem snerta niðurfærslu áður keyptra veiði-
heimilda, annars vegar að afnema þau sérstöku ákvæði um skattalega meðferð á keyptum
aflaheimildum sem sett voru á sínum tíma og hins vegar að setja ákvæði sem taka á því mis-
ræmi og þeirri óvissu sem skapast kann vegna lokamálsgreinar 48. gr. tekjuskattslaganna við
breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu. 

Um tekjur og áhrif af veiðigjöldum samkvæmt frumvarpinu.
Veiðigjöld eins og þau sem frumvarpið gerir ráð fyrir eru mjög háð afkomu í sjávarútvegi.

Almenna gjaldið er óháð henni en sérstaka gjaldið er fall af rentunni, þ.e. EBIDTA, þegar
eigandi hefur tekið til sín ávöxtun á fjármagn í rekstri. Eftirfarandi tafla er byggð á skýrslu
og tölum Hagstofu Íslands um hag veiða og vinnslu á sl. 10 árum sem þær upplýsingar ná til.
Árgreiðsla í töflunni er önnur en hjá Hagstofunni sem reiknar hana sem 6% af verðmæti
rekstrarfjármuna. Hér er miðað við þá ávöxtun sem miðað er við í frumvarpinu, þ.e. 8% í
fiskveiðum og 10% í fiskvinnslu.
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Kennitölur úr rekstri sjávarútvegsfyrirtækja.
(Milljarðar kr. á verðlagi hvers árs.)

Botnfiskveiðar og vinnsla.
EBITDA Fastafjármunir Árgreiðsla Renta

2001 29.761 162.133 13.752 16.009
2002 20.650 166.467 14.090 6.560
2003 17.359 141.450 12.038 5.321
2004 15.651 161.350 13.850 1.801
2005 18.157 156.300 13.410 4.747
2006 28.415 149.533 12.863 15.552
2007 21.295 164.123 14.143 7.152
2008 39.856 196.480 17.234 22.622
2009 53.064 242.778 21.353 31.711
2010 52.712 274.655 23.415 29.297
Meðaltal 29.692 181.527 15.615 14.077

Uppsjávarveiðar og vinnsla.
EBITDA Fastafjármunir Árgreiðsla Renta

2001 6.848 61.200 5.437 1.411
2002 6.500 73.483 6.542 -42
2003 5.179 64.333 5.603 -424
2004 3.338 53.067 4.785 -1.447
2005 2.211 36.250 3.159 -948
2006 3.530 36.950 3.195 335
2007 3.422 34.393 3.039 383
2008 7.730 43.587 3.938 3.792
2009 10.497 63.638 5.813 4.684
2010 10.926 60.295 5.278 5.648
Meðaltal 6.018 52.720 4.679 1.339

Sjá má af töflu þessari þróun á afkomu sjávarútvegs á þeim áratug sem hún tekur til. Mót-
ast hún mjög af breytingum á raungengi íslensku krónunnar á tímabilinu. Á fyrri hluta þess
og fram yfir miðju þess var raungengið mjög hátt. Dró það mjög úr arðsemi sjávarútvegs en
hagstæð verðþróun vó nokkuð á móti. Á síðustu árum tímabilsins lækkaði raungengið mikið
og leiddi það til afkomubata sem enn er viðvarandi og vaxandi, líka vegna góðs afla í ýmsum
tegundum og bættrar nýtingar afla. Framlegð sjávarútvegs sem var góð í upphafi áratugarins
féll hratt um miðbik hans og dró þá mjög úr umframarði eða rentu, sem einkum var lág í upp-
sjávarveiðum og reyndar neikvæð á hluta tímabilsins miðað við þá ávöxtunarkröfu sem frum-
varpið miðar við. Að meðaltali var afkoman þó viðunandi og EBITDA um 35 milljarðar kr.
á ári að jafnaði sem var um 15 milljarðar kr. umfram reiknaða ávöxtun á rekstrarfjármuni.
Síðustu árin hefur afkoman verið til muna betri með EBITDA yfir 60 milljarða kr. á ári og
umframarð eða rentu um 35 milljarða kr. ári.

Til þess að fá sem gleggsta mynd af þeim forsendum sem útreikningur veiðigjaldanna
byggist á fer í töflunni hér á eftir yfirlit yfir aflamagn, rentu og rentu á þorskígildi á árunum
2001–2010, allt fært til verðlags ársins 2010 með vísitölu neysluverðs. Þótt þróun ýmissa
stærða sem skipta miklu í þessu sambandi, eins og verðmæti afla og skipa, falli ekki vel að
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þessari vísitölu er hún bærilegur mælikvarði á þróun til lengri tíma og gerir allan samanburð
auðveldari.

Renta í sjávarútvegi 2001 til 2010 (verðlag 2010).

Afli, þorskígildiskíló.
Botnfiskafli Uppsjávarafli Afli alls, þorskígildi

2001 385.400 44.765 430.165
2002 390.779 71.183 461.962
2003 390.468 87.404 477.871
2004 377.948 72.191 450.139
2005 352.514 81.677 434.191
2006 358.164 67.897 426.062
2007 346.501 97.744 444.245
2008 309.774 73.850 383.624
2009 414.043 54.188 468.230
2010 322.302 76.630 398.932
Meðaltal 364.789 72.753 437.542

Áætluð renta, millj. kr.
Botnfiskafli, renta Uppsjávarafli, renta Áætluð renta alls

2001 27.375 2.413 29.788
2002 10.703 –69 10.634
2003 8.502 –677 7.825
2004 2.789 –2.241 548
2005 7.063 –1.411 5.652
2006 21.675 466 22.141
2007 9.491 508 9.999
2008 26.703 4.476 31.178
2009 33.423 4.936 38.359
2010 29.297 5.648 34.945
Meðaltal 17.702 1.405 19.107

Renta, kr. á þorskígildiskíló.
Botnfiskur Uppsjávarafli Afli alls

2001 70 64 69
2002 27 0 23
2003 22 –6 16
2004 7 –38 1
2005 20 –17 13
2006 59 14 52
2007 27 6 23
2008 83 79 81
2009 79 125 82
2010 86 126 88
Meðaltal 48 35 44



 15

 

Hér sést að á föstu verðlagi hefur renta miðað við þá ávöxtun fjármagns sem í frumvarp-
inu er verið mjög breytileg eða farið frá því að vera nær engin á árinu 2004 í um 30 milljarða
kr. 2001 og hátt í 40 milljarða kr. á árunum 2009 og 2010. Þá er verulegur munur á rentu eftir
því hvort um er að ræða botnfisk eða uppsjávarfisk. Sveifla á rentu í uppsjávarafla er meiri
en í botnfiskafla eins og sjá má á meðfylgjandi línuriti. Renta í uppsjávarveiðum er lengst
af undir rentu í botnfiskveiðum en verulega hærri síðustu árin vegna sveiflna í afla og verði.
Þessi mismunur og gerir það að verkum að lagt er til að skipta sérstaka veiðigjaldinu í tvo
flokka. Frekari flokkun á því, svo sem vegna humars, rækju og skelfisks, kynni að vera æski-
leg og möguleg með frekari greiningu á afkomuupplýsingum sem ekki liggja fyrir nú. Til
þess að koma í veg fyrir álagningu sérstaks veiðigjalds á veiði úr tegundum sem ekki ná að
skapa rentu er í frumvarpinu gert ráð fyrir heimild til að lækka eða undanþiggja gjald á slíkar
veiðar.

Í frumvarpinu er miðað við að almenna veiðigjaldið gefi af sér 4 milljarða kr. í tekjur og
að þeirri fjárhæð sé jafnað á aflamagn í þorskígildiskílóum. Sérstaka veiðigjaldið á að reikna
sem 70% af rentu á þorskígildiskíló í hvorum veiðiflokki og frá þeirri fjárhæð dregst almenna
veiðigjaldið. Eftirfarandi tafla sýnir veiðigjöldin eins og þau hefðu orðið á hverju ári á verð-
lagi 2010.
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Veiðigjöld samkvæmt frumvarpi, áætluð fyrir árin 2001 til 2010.
Kr. á þorskígildiskíló Almennt 

veiðigjald
Sérstakt veiðigjald,

botnfiskur 
Sérstakt veiðigjald,

uppsjávarafli
2001 9,54 39,8 48,97
2002 8,66 10,48 0,00
2003 8,37 6,71 0,00
2004 8,89 0,00 0,00
2005 9,21 4,81 0,00
2006 9,39 32,04 0,46
2007 9,00 10,21 0,00
2008 10,43 47,84 45,03
2009 8,54 46,97 78,89
2010 10,03 50,36 78,29
Meðaltal 9,16 24,59 16,92

Almenna veiðigjaldið breytist lítið á milli ára þar sem það er eingöngu háð aflamagni en
sérstaka gjaldið er breytilegt, allt frá engu þegar afkoma er í lægð (arðsemi fjármagns minni
en 8 eða 10%) á tímabilinu og upp í um 50 kr. á þorskígildiskíló í botnfiski og nærri 80 kr.
í uppsjávarfiski. Á helmingi áranna hefði sérstaka gjaldið í uppsjávarveiðum verið 0. Meðal-
tal sérstaka veiðigjaldsins á árunum 2001–2010 hefði orðið um 25 kr. á þorskígildi fyrir
botnfisk og um 17 kr. á þorskígildi fyrir uppsjávarafla. Ástæða þessa breytileika á tímabilinu
er fyrst og fremst breytingar á raungengi íslensku krónunnar og þar með á verðvísitölu
sjávarafurða. Meðfylgjandi línurit sýnir fylgni virðisauka í sjávarútvegi og verðvísitölunnar.
Er þessi sterka fylgni ástæða þess að lagt er til að aflaverðmæti verði framreiknað með þeirri
vísitölu þegar veiðigjöld verða ákveðin.

Tekjur af veiðigjaldinu verða samkvæmt þessu mjög sveiflukenndar eins og eðlilegt er þar
sem rentan er mjög breytileg. Til lækkunar á tekjum koma einnig áhrif af því að fyrstu 30
þorskígildistonn hvers báts eru án sérstaks veiðigjalds og hálft gjald greitt af næstu 70 þorsk-
ígildistonnum. Þetta er jafngildi þess að allt að 65 þorskígildistonn hjá hverju skipi geti verið
án sérstaka gjaldsins. Fjöldi skipa með veiðileyfi hefur á síðustu árum verið um 1200 en hluti
þeirra aflar minna en 30 þorskígildistonn og enn fleiri minna en 100 tonn. Er hér reiknað með
að lækkun vegna þessara ákvæða sé jafngildi þess að 50 þorskígildistonn séu gjaldlaus í
botnfiskveiðum hjá 1180 skipum og 65 þorskígildistonn séu gjaldlaus hjá 20 uppsjávarveiði-
skipum. Svarar það til um 16% lækkunar á tekjum af sérstöku veiðigjaldi í botnfiskveiðum
og um 2% lækkunar á því í uppsjávarveiðum. Að teknu tilliti til þessa er áætlað að tekjur af
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veiðigjöldum samkvæmt því sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu hefði orðið þessar á verðlagi
ársins 2010:

Tekjur af veiðigjöldum samkvæmt frumvarpi 
áætlaðar fyrir árin 2001 til 2010.

Millj. kr. Almennt gjald Sérstakt gjald,
botnfiskafli

Sérstakt gjald,
uppsjávarafli Samtals

2001 4.000 12.962 1.559 18.521
2002 4.000 3.439 0 7.439
2003 4.000 2.199 0 6.199
2004 4.000 0 0 4.000
2005 4.000 1.426 0 5.426
2006 4.000 9.639 31 13.670
2007 4.000 2.972 0 6.972
2008 4.000 12.449 3.259 19.708
2009 4.000 16.335 4.189 24.524
2010 4.000 13.634 5.879 23.513
Meðaltal 4.000 7.542 1.111 12.653

Á þessu tímabili hefðu tekjurnar orðið um 12,5 milljarðar kr. á ári en farið upp í um 24
milljarða kr. á þeim árum sem afkoma sjávarútvegs er best en á þeim árum eru tekjur greinar-
innar yfir 200 milljarðar kr. og EBITDA yfir 60 milljarðar kr. á ári. Grafið sýnir að tekjur
af almenna gjaldinu eru stöðugar, enda í reynd fastsettar. Tekjur af sérstöku gjöldunum
sveiflast mikið og ráðast mjög af gengi og verði á sjávarafurðum auk þess sem aflabreytingar
hafa áhrif. Athygli vekur að lengst af þessu tímabili hefði uppsjávarafli ekki skilað tekjum
af sérstöku veiðigjaldi. Renta af þeim miðað við þær forsendur um ávöxtun fjármagns sem
notaðar voru, 8% í veiðum og 10% í vinnslu, var ekki til staðar á þessum árum. Botnfiskveið-
ar skiluðu öll árin rentu sem leitt hefði til tekna umfram almenna veiðigjaldið, nema 2004
þegar almenna gjaldið svaraði til 70% af rentunni og því hefði ekkert sérstakt veiðigjald
orðið til.
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Á myndinni er einnig sýndur ferill línu sem lýsir tekjum af veiðigjaldi ef það væri lagt á
samkvæmt núverandi reglu, þ.e. látið ráðast af EBITDA í stað rentu. Miðað er við að þannig
reiknað gjald hefði gefið sömu tekjur yfir allt tímabilið. Slík álagning hefði fylgt sveiflum
í afkomu mikið verr en sú tilhögun sem frumvarpið byggist á. Hún hefði leitt til gjaldtöku
umfram rentu á þeim árum sem afkoman var í lægð en skilað minna hluta hennar á þeim
árum þegar afkoman var sem best.

Þessar miklu sveiflur í tekjum sem yrðu samkvæmt tillögum frumvarpsins eru ókostur
m.t.t. áhrifa á tekjur ríkissjóðs en sýna kosti fyrirkomulagsins m.t.t. þess tilgangs sem skatt-
lagningin á að þjóna, þ.e. að ná til auðlindarentunnar án þess að skerða eðlilegan hagnað
vegna fjármagns og vinnu. Þegar umframarður lækkar kemur það fyrst niður á skattgreiðsl-
unum en skerðir ekki hagnaðinn. Vegna áhrifa raungengis má reikna með að þegar það er
hátt, eins og var fyrir og um miðjan áratuginn, hafi kaupmáttur tekna almennt verið hár vegna
lægra verðs á innflutningi. Má reikna með að það hafi haft þau áhrif að óbeinar tekjur ríkis-
sjóðs, svo sem virðisaukaskattur, hafi hækkað og hefði þannig vegið á móti niðursveiflu
tekna af veiðigjöldum hefðu þau verið til staðar. Við lækkun á raungengi snýst þetta við.
Lægri tekjum af neyslusköttum fylgja meiri tekjur af veiðigjöldum.

Sérstöku veiðigjöldin eru reiknuð út frá samanlagðri rentu í veiðum og vinnslu. Er sú að-
ferð óhjákvæmileg eigi að ná til allra auðlindarentunnar og til að koma í veg fyrir að henni
sé komið undan skattlagningu með verðlagningu í viðskiptum tengdra aðila. Eftirfarandi
myndir sýna hvernig renta í veiðum og vinnslu hefur þróast á síðasta áratug í botnfiski og í
uppsjávarafla. Þær sýna m.a. að sveiflur í afurðaverði ná ekki nema að litlu leyti í gegn til
fiskverðsins. Rentan í vinnslunni hækkar þá mjög mikið. Einkum er þetta áberandi í upp-
sjávarveiðunum. Bendir þetta til þess að markaðir séu ekki virkir og eins má reikna með að
eignatengsl milli veiða og vinnslu hafi mikil áhrif. Af þessu má ráða að ef litið yrði fram hjá
þessu atriði hefði það miklar afleiðingar. Tekjur af veiðigjöldum mundu lækka og næðu því
ekki til þeirrar rentu af fiskveiðiauðlindinni sem lagt er upp með og misræmi í skattlagningu
yrði mikið. 
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Gerð hefur verið grein fyrir hvernig áætlað er að veiðigjöld og tekjur af þeim hefðu orðið
á liðnum árum ef það fyrirkomulag sem lagt er til í frumvarpinu hefði verið í gildi á þessum
árum. Eðli veiðigjaldanna er að vera kvik fyrir breytingum í rekstrarumhverfi sjávarútvegs
og breytast í samræmi við afkomu hans. Það þýðir að tekjur ríkissjóðs af veiðigjöldum verða
breytilegar af sömu ástæðum auk þess sem breytt aflabrögð geta haft áhrif til viðbótar. Er því
erfitt að spá með vissu um tekjuáhrifin. Þá ber að hafa í huga ákvæði til bráðabirgða, sem
lækkar hlutfall sérstaks veiðigjalds af reiknaðri rentu næstu tvö fiskveiðiárin úr 70% í 60%
og síðan 65%. Áætlunin hér á eftir er miðuð við að afli og renta í sjávarútvegi verði eins og
meðaltal síðustu þriggja ára. Gangi það eftir yrðu talnalegar forsendur fyrir útreikningi veiði-
gjalds þær sem taflan sýnir.

Botnfiskafli, þorskígildi 348.706
Uppsjávarafli, þorskígildi 68.223
Afli alls, þorskígildi 416.929
Áætluð renta, millj. kr.
Botnfiskafli, renta 29.808
Uppsjávarafli, renta 5.020
Áætluð renta alls 34.828
Renta á þorskígildi
Botnfiskur, kr. á þorskígildi 83
Uppsjávarafli, kr. á þorskígildi 110

Sé gengið út frá þessum forsendum og ákvæðum frumvarpsins, m.a. um tímabundna lækk-
un samkvæmt bráðabirgðaákvæðinu, má gera þá áætlun um tekjur á næstu fiskveiðiárum sem
hér fer á eftir. Áætlun veiðigjalda er miðuð við heildarafla. Þar af er áætlað að um 7% fari
í flokk 2 samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða og beri því ekki veiðigjöld sem renna í ríkis-
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sjóð. Tekjur af veiðigjöldum yrðu því frá 18,1 milljarði kr. til 21,1 milljarðs kr. á þessum
fiskveiðiárum. Núverandi gjöld eru áætluð um 4,5 milljarðar kr. og auk þess er reiknað með
áhrifum gjalddtökunnar á tekjuskatt sem mun lækka hann um 20% af hækkun gjaldanna
þegar upp er staðið en líklegt er að sú lækkun komi ekki fram að fullu fyrr en að einhverjum
tíma liðnum að því leyti sem uppsafnað skattalegt tap er til staðar. Þá er hér ekki tekið tillit
til áhrifa á tekjuskatt útgerðarfyrirtækja af fyrirhuguðum breytingum á heimildum til skatta-
legrar niðurfærslu á keyptum aflaheimildum sem mundi enn draga úr tekjuskattsgreiðslum
eða fresta þeim.

Milljarðar kr. 2012/13 2013/14 2014/15
Almennt gjald 4,0 4,0 4,0
Sérstakt gjald:
– botnfiskafli 11,8 13,0 14,2
– uppsjávarafli 3,8 4,1 4,5
Samtals 19,5 21,1 22,7
Afli í flokki 2 1,4 1,5 1,6
Samtals að frátöldum flokki 2 18,1 19,6 21,1
Núverandi gjald 4,5 4,5 4,5
Lækkun tekjuskatts 2,7 3,0 3,3
Nettóáhrif á tekjur ríkissjóðs 10,9 12,1 13,3

Framangreindar tölur eru eins og fram kemur miðaðar við meðaltal áranna 2008–2010
þegar afkoma sjávarútvegs var mjög góð og til muna betri en hún var að jafnaði á árunum
þar á undan. Sá munur kemur fram í töflum fyrr í greinargerðinni um rentu á síðasta áratug
og áætlunum um veiðigjöld á hverju ári um sig. Breyttar afkomuforsendur hafa mikil áhrif
á tekjur ríkissjóðs. Hér á eftir fylgja töflur sem sýna forsendur veiðigjalda eins og þær voru
að meðaltali á árunum 2001–2010 og hver áhrif á tekjur ríkissjóðs hefðu að meðaltali verið.

Botnfiskafli, þorskígildi 364.789
Uppsjávarafli, þorskígildi 72.753
Afli alls, þorskígildi 437.542
Áætluð renta, millj. kr.
Botnfiskafli, renta 17.702
Uppsjávarafli, renta 1.405
Áætlu renta alls 19.107
Renta á þorskígildi
Botnfiskur, kr. á þorskígildi 48
Uppsjávarafli, kr. á þorskígildi 35

Eins og taflan sýnir verða áhrif á tekjur ríkissjóðs á næstu áru mikið minni ef áætlun um
þau er byggð á meðaltali áranna 2001–2010 í stað þess að líta eingöngu til áranna 2008–
2010. Með hliðsjón af sveiflum í afkomu, m.a. vegna breytinga á raungengi, má gera ráð fyrir
að áhrif á tekjur ríkissjóðs komi til með að liggja á milli þessara áætlana.
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Milljarðar kr. 2012/13 2013/14 2014/15
Almennt gjald 4,0 4,0 4,0
Sérstakt gjald:
– botnfiskafli 6,1 6,8 7,5
– uppsjávarafli 0,9 1,0 1,1
Samtals 10,9 11,8 12,7
Afli í flokki 2 0,8 0,8 0,9
Samtals að frátöldum flokki 2 10,1 11,3 11,8
Núverandi gjald 4,5 4,5 4,5
Lækkun tekjuskatts 1,1 1,3 1,4
Nettóáhrif á tekjur ríkissjóðs 4,5 5,2 5,9

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

1. gr. frumvarpsins er almennur inngangur sem kveður á um gildissvið þess sem er álagn-
ing veiðigjalda á afla úr veiðum sem falla undir lög um stjórn fiskveiða.

Um 2. gr.
Í greininni er gerð grein fyrir þeim tveimur meginmarkmiðum með álagningu gjalda á

sjávarútveg, þ.e að greinin standi undir opinberum kostnaði við hana og að arður af fiskveiði-
auðlindinni renni í sameiginlegan sjóð eiganda hennar, þ.e. þjóðarinnar.

Um 3. gr.
Í þessari grein eru skilgreiningar þeirra hugtaka sem byggt er á í lögunum. Annars vegar

eru hugtök úr lögum um stjórn fiskveiða og er vísað til þeirra laga um skilgreiningar þeirra.
Hins vegar eru skilgreind þau hugtök sem ákvæði þessara laga snerta sérstaklega. Þær skil-
greiningar eru sniðnar að notkun þeirrra í lögunum og hafa ekki gildi út fyrir það.

Um 4. gr.
Greinin fjallar um með hvaða hætti er staðið að ákörðun sérstaka veiðigjaldsins. Til þess

að tryggja hlutlæga ákvörðun hverju sinni er annars vegar í frumvarpsins skilgreint á hvaða
upplýsingum ákvörðunin skuli byggð og hvernig opinber óháður aðili aflar þeirra. Hér er
kveðið á um að nefnd fagmanna sem ráðherra tilnefnir skuli annast úrvinnslu úr fyrirliggjandi
gögnum og reikna út þær stærðir sem þarf til endanlegrar ákvörðunar á sérstöku veiðigjaldi.
Þá niðurstöðu birtir ráðherra í reglugerð og er hann bundinn af niðurstöðu nefndarinnar. Að-
ferð þessi á sér nokkra hliðstæðu í lögum um kolvetnisskatt þar sem nefnd sérfræðinga er
falin ákvörðun gjalda á grundvelli upplýsinga frá þriðja aðila Nefndinni er jafnframt ætlað
að gera tillögur um þær undanþágur sem ráðherra getur veitt vegna lítillar arðsemi veiða úr
einstökum fiskstofnum og vegna tilraunaveiða. 

Um 5. gr.
Hér er greint frá hverjir er gjaldskyldir aðilar en það eru allar persónur að lögum sem fá

úthlutað veiðiheimildum eða geta landað afla á grundvelli laga um stjórn fiskveiða og ann-
arra laga sem kveða á um stjórn fiskveiða.
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Um 6. gr
Í greininni er fjallað um gjaldstofn hvers gjaldanda en hann er afli hans í þorskígildum

samkvæmt úhlutuðum aflaheimildum eða afli sem hann hefur landað. Úthlutaðar aflaheim-
ildir eru aflamark svo og aðrar aflaheimildir sem veittar eru utan hlutdeildarkerfisins, svo
sem leyfi til makrílveiða og túnfiskveiða. Í greininni er einnig fjallað um gjaldstofn þeirra
sem sem hafa leyfi til veiða samkvæmt öðrum reglum en hlutdeildarkerfinu. Afli hvers og
eins samkvæmt þessari grein, talinn í kílóum þorskígilda, er sá stofn sem veiðigjöld hans
miðast við.

Um 7. gr.
Greinin kveður á um ákvörðun almenns veiðigjalds, sem við gildistöku laganna skal vera

ákveðin fjárhæð á þorskígildiskíló, sem lagt er til með hliðsjón af kostnaði við stofnanir
ríkisins á sviði fiskveiðistjórnar og sjávarútvegs sem áætlað er að verði um 4 milljarðar kr.
á árinu 2012. Þeim kostnaði er deilt á áætlaðan afla á fiskveiðiárinu, um 500.000 þorskígildi,
og greiðist þetta gjald af öllum sem heimildir hafa til nýtingar á fiskveiðiauðlindinni í
samræmi við nýtingarrétt þeirra. Greiðsla þessi er fyrir aðgang að auðlindinni og er óháð af-
komu þess sem slíkan aðgang fær. Þar sem gjald þetta dregst frá sérstaka afkomutengda
veiðigjaldinu hefur fjárhæð þess ekki áhrif á heildargreiðslur útgerðar nema hjá þeim sem
eru undanþegnir sérstaka gjaldinu eða á þeim tímum þegar afkoma verður ónóg til að skapa
forsendur fyrir sérstöku gjaldi. Gert er ráð fyrir að almennt veiðigjald verði eins og nú er eigi
lægra en 5.000 kr. á skip. Lagt er til að fjárhæð almenna veiðigjaldsins verði bundin í lögum.
Gjaldið á að leggja á í ákveðnum tilgangi eins og fram kemur í 2. gr. frumvarpsins og því er
eðlilegt að fjárhæðin komi til endurmats þegar þurfa þykir, t.d. vegna verðlagsbreytinga eða
breytinga á þeim stofnunum sem að stjórn fiskveiðikerfisins koma eða kostnaði við þær. Þess
má geta í þessu sambandi að fyrirsjáanleg er þörf fyrir aukna fjámuni á komandi árum til haf-
rannsókna. Snýr það bæði að endurnýjun skipakosts, þ.e. að fá nýtt skip í stað Bjarna Sæ-
mundssonar, endurnýjun ýmiss rannsóknarbúnaðar og að hægt verði að sinna margvíslegum
verkefnum sem orðið hafa að mæta afgangi í undangengnum og yfirstandandi fjárhagsþreng-
ingum, svo sem hafsbotns- og búsvæðarannsóknum. Einnig hefur olíukostnaður aukist veru-
lega og úthald skipanna þannig orðið dýrara.

Um 8. gr.
Í greininni er kveðið á um sérstakt veiðigjald. Skal það ákveðið sérstaklega fyrir botnfisk-

veiðar og uppsjávarveiðar. Skal það vera í krónum á þorskígildiskíló og vera 70% af stofni
til útreiknings á því eins og hann er skilgreindur í eftirfarandi greinum frumvarpsins en sá
stofn er áætluð renta af veiðum og vinnslu afla í hvorum veiðiflokki reiknuð á hvert þorsk-
ígildi. Áætluð renta er eins og þar kemur fram aflaverðmæti og framleiðsluverð að frádregn-
um rekstrarkostnði og að frádreginni ávöxtun á rekstrarfjármunum sem notaðir eru í starf-
seminni. Reiknuð ávöxtun er há í samanburði við það sem almennt gerist í framleiðslugrein-
um, eða 8% í veiðum og 10% í vinnslu, sem bera má saman við að Hagstofa Íslands reiknar
svokallaða árgreiðslu með 6% á sama stofn. Til viðbótar við þessa ávöxtun koma í hlut út-
gerðarinnar 30% af þannig reiknaðri rentu.

Í greininni er einnig ákvæði um frávik frá fullri álagningu sérstaks veiðigjalds. Annars
vegar er gert ráð fyrir að 30 fyrstu tonn hjá hverju skipi verði án sérstaks veiðigjalds og
vegna næstu 70 tonna verði greitt hálft sérstakt gjald. Frávik þessi eru gerð m.t.t. minni fiski-
skipa en afkoma þeirra hefur verið lakari en annarra og auk þess sem ýmis fastur kostnaður
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fylgir hverri einingu í útgerð. Jafnframt er með þessu tekið tillit til útgerðaraðila með heim-
ilisfestu þar sem útgerðarskilyrði eru erfiðari en á stærri stöðum. Hins vegar er gert ráð fyrir
að heimilt verði að undanþiggja veiðar úr tilteknum fiskstofnum og afla úr tilraunaveiðum
sérstaka veiðigjaldinu enda hátti svo til að arðsemi veiðanna víki mjög frá því sem almennt
er.

Um 9. gr.
Hér er kveðið á um hvaða stofn skuli nota þegar sérstakt veiðigjald skv. 8. gr. er ákveðið.

Stofninn er eins og fram kemur áætluð renta á hvert þorskígildi botnfiskafla og uppsjávarafla.
Í greininni er mælt fyrir um hvernig þeirri rentu sem áætluð hefur verið með þeim aðferðum
sem lýst er í 10. gr. er jafnað á afla þannig að út komi renta á þorskígildi sem síðan verður
stofn fyrir útreikning sérstaka veiðigjaldsins. Er það gert með því að rentu í veiðum upp-
sjávarafla er deilt á þann afla. Renta í vinnslu uppsjávarafla er á sama hátt deilt á þann afla
sem til vinnslu var. Þannig fást tvær stærðir sem samanlagðar sýna rentu í uppsjávarveiðum
og vinnslu á hvert þorskígildiskíló. Eins er farið að með botnfiskafla með því fráviki að rentu
í vinnslu á botnfiski er deilt á allan afla annan en þann sem reiknað var með við útreikning
á rentu í vinnslu uppsjávarafla. Með því er rentu í vinnslu á botnfiski dreift meira en annars
væri og verður hún því lægri á hverja einingu. Rökin fyrir þessari aðferð eru að með henni
næst að dreifa áætlaðri rentu á allan veiddan afla og samræmi verður á milli áætlaðrar rentu
í heild og álagðs veiðigjalds.

Rökin fyrir þeirri aðferð að reikna með rentu í hvoru tveggja, veiðum og vinnslu, er aug-
ljóst flæði tekna og þar með auðlindarentu á milli veiða og vinnslu, bæði vegna tengsla fyrir-
tækja í þessum tveimur greinum sjávarútvegs og þess að markaðir eru smáir og lengi að
bregðast við breytingum á verðum og aflamagni. Kemur þessi aðferð í stað áskilnaðar um
rekstrarlegan aðskilnað veiða og vinnslu sem kynni að draga verulega úr hagkvæmni útgerð-
ar. Aðferð þessi er jafngildi svokallaðrar armslengdarreglu sem víða er að finna í skattalög-
um en hún felur einnig í sér að við skattlagningu eru áætlaðar tekjur fluttar milli kaupanda
til seljanda. Algengt er að það sé gert með svokallaðri cost+-aðferð sem felst í því að áætla
tekjur sem álag á kostnaðarverð. Sú aðferð sem hér er beitt er ígildi þeirrar aðferðar því öll-
um sem veiða fisk í hvorum veiðiflokki er áætlaður sami meðalhagnaður umfram meðaltil-
kostnað. 

Um 10. gr.
Í greininni er kveðið á um hvað felst í reiknaðri rentu eins og það hugtak er notað í frum-

varpinu. Er þar fylgt hefðbundinni skilgreiningu á rentu sem mismun á afurðatekjum og til-
kostnaði. Í stað fjármagnskostnaðar samkvæmt bókhaldi er fjármagnstengdum gjöldum og
reikningslegum afskriftum sleppt en í stað þeirra kemur reiknuð ávöxtun á verðmæti varan-
legra rekstrarfjármuna. Er þetta sama skilgreining og Hagstofa Íslands hefur notað í mati sínu
á afkomu í sjávarútvegi með því fráviki að vörubirgðir eru taldar með þeim rekstrarfjármun-
um sem lagðir eru til grundvallar útreikningi á fjármagnskostnaði. Tekið er fram að sölu og
leigu á aflaheimildum skuli reikna til tekna til viðbótar við söluverð afurða enda kemur
greidd leiga og niðurfærsla á kaupverði heimilda til frádráttar sem kostnaður eins og heim-
ilað er í skattalögum.

Þá er í greininni kveðið á um hvernig skuli afla upplýsinga um þá þætti sem þarf til að
reikna og áætla rentuna. Er það gert með svipuðum hætti og nú er gert hjá Hagstofu Íslands
sem safnað hefur þessum upplýsingum árum saman og birt þær reglulega. Þar sem nokkur
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tími er liðinn frá því tímabili sem aðgengilegar upplýsingar liggja fyrir um er lagt til að þær
verði framreiknaðar. Tekjurnar verði hækkaðar eða lækkaðar með verðvísitölu sjávarafurða
og kostnaður með vísitölu verðlags og eftir atvikum byggingarkostnaðar. Með því fæst nálg-
un við það aflaverðmæti og þann kostnað sem ætla má að verði á komandi fiskveiðiári. 

Í greininni er einnig kveðið á um þá ávöxtun á verðmæti fastafjármuna sem nota á við
ákvörðun rentunnar. Er sú ávöxtun 8% í fiskveiðum og 10% í fiskvinnslu. Hlutföll þessi eru
eins og áður segir hærri en sú viðmiðun sem Hagstofa Íslands hefur miðað við, sem er 6%,
og einnig há í flestum samanburði, hvort sem miðað er við raunávöxtun í verðbréfum, ávöxt-
un fjármagns í öðrum atvinnurekstri eða í alþjóðlegum samanburði. Rétt þótti af ýmsum
ástæðum að hafa mörk þessi allrúm. Með þeim á að vera tryggt að fjárfesting í sjávarútvegi
á að geta gefið af sér arð sem er umfram fjárfestingu í öðrum atvinnurekstri sem ætti að
tryggja endurnýjun og framþróun í greininni og að þeir sem ná góðum árangri fái umbun
fyrir það. Eins var horft til þess að rekstrarleg áhætta í sjávarútvegi er nokkur þótt úr henni
hafi dregið með tilkomu fiskveiðistjórnarkerfisins. Þá þótti rétt að hafa ávöxtunarkröfu í fisk-
vinnslu nokkuð hærri vegna meiri óvissu með verðmat eigna og m.t.t. þess að verðmæti
mikilvægra viðskiptasambanda endurspeglast ekki í verðmæti fastafjármuna. 

Um 11. gr.
Greinin kveður á um að Fiskistofa skuli sjá um álagningu veiðigjalda og að tekjur af þeim

renni í ríkissjóð. Fiskistofa hefur til þessa séð um álagningu veiðigjalds og er sá aðili sem
fylgist með framkvæmd laga um stjórn fiskveiða og aflar og hefur í fórum sínum þær upplýs-
ingar sem til þarf til að ákveða rétt gjöld hverju sinni. Ákvæðið um að gjöldin renni í ríkis-
sjóð eru í samræmi við almennar reglur um skatta og eiga sérstaklega við þar sem um er að
ræða tekjur til að standa undir kostnaði við fiskveiðiauðlindina sem greiddur er úr ríkissjóði
og hins vegar um arð af sameiginlegri auðlind sem eðlilega á að renna í sameiginlegan sjóð
landsmanna.

Um 12. gr.
Í greininni er fjallað um innheimtu álagðra veiðigjalda og er fyrirkomulag hennar eins og

verið hefur. Álögð gjöld vegna úthlutaðra veiðiheimilda falla í gjalddaga á tilteknum dögum
innan fiskveiðiársins. Gjöld á landaðan afla eru lögð á í lok tiltekins tímabils sem ekki fellur
að öllu leyti saman við fiskveiðiárið og eru þá lögð á með þeim gjöldum sem giltu á veiði-
tíma aflans. Sá sem er eigandi skips við álagningu gjaldanna er ábyrgur fyrir greiðslu þeirra
og er lögveð í skipinu fyrir greiðslu þeirra. Í greininni er gert ráð fyrir að Fiskistofa annist
innheimtu veiðigjaldanna eins og verið hefur. Vegna breytinga á þeim og mikillar aukningar
á umfangi þeirra kemur þó til álita að innheimtumönnum ríkissjóðs verði falið þetta verkefni.
Er því gert ráð fyrir að ráðherra geti ákveðið að slíkt fyrirkomulag verði tekið upp en til þess
þyrfti nokkurn aðdraganda og undirbúning.

Um 13. gr.
Rétt þótti til að eyða vafa að taka að fram að greidd veiðigjöld skuli talin til rekstrarkostn-

aðar í skilningi tekjuskattslaganna. 

Um 14. gr.
Í greininni er heimild til ráðherra til að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd

laganna, svo sem útreikning á sérstöku veiðigjaldi, veitingu undanþágna, innheimtu o.fl. 
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Um 15. gr.
Í greininni er kveðið á um að lögin taki gildi 1. september 2012, þ.e. við upphaf næsta

fiskveiðiárs og samtímis gildistöku nýrra laga um stjórn fiskveiða sem áætlað er að einnig
taki gildi þá. 

Um ákvæði til bráðabirgða.
Hagur sjávarútvegs er nú með blóma af mörgum ástæðum. Raungengi er hagstætt fyrir

hann, fiskafli vaxandi og einkum mikill í uppsjávarveiðum, fiskverð er hagstætt og markaðs-
staða íslenskra sjávarafurða er góð. Síðasta samantekt Hagstofunnar um hag veiða og vinnslu
staðfestir að umsvif í greininni hafa vaxið samhliða hagfelldum ytri aðstæðum. Útflutnings-
verðmæti sjávarafurða jókst um 14% frá fyrra ári og var yfir 250 milljarðar kr. Afkoma mæld
í EBITDA var um 64 milljarðar kr. á árinu 2010 og líkur á að hún hafi ekki verið undir 70
milljörðum kr. á árinu 2011. Horfur fyrir yfirstandandi ár eru góðar, m.a. vegna mikils loðnu-
afla og góðrar nýtingar á makríl. Horfur til framtíðar eru einnig bjartar.

Þetta breytir þó ekki því að nokkur skuggi hvílir yfir sjávarútvegi vegna mikillar skuld-
setningar sem kom til á árunum fyrir hrun og magnaðist upp við lækkun á gengi íslensku
krónunnar. Samkvæmt tölum Hagstofunnar hækkuðu skuldir sjávarútvegs úr 200–250 millj-
örðum kr. á árunum 2004–2005 í yfir 550 milljarða kr. á árunum 2008 og 2009. Góð afkoma
síðustu fárra ára hefur snúið þessari þróun við og hafa skuldirnar lækkað aftur og er eigið fé
greinarinnar ört vaxandi. Ástæða er samt til að fylgjast náið með skuldastöðu í sjávarútvegi,
m.a. með tilliti til þróunar á framlegð (EBITDA), og stuðla að því að þessi mikilvægi
atvinnuvegur lendi ekki í almennum skuldavanda. Fyrirkomulag þeirrar skattlagningar sem
frumvarpið felur í sér tekur mið af þessu. Veiðigjöld umfram tilkostnað ríkisins eru mjög
næm fyrir afkomu greinarinnar. Skerðist hún verulega lækkar gjaldtakan mjög hratt.

Skuldsetning fyritækja í sjávarútvegi er mismikil og tilkomin af ólíkum ástæðum sem
gerir það vafasamt að taka skuldastöðuna beinlínis til greina við ákvörðun veiðigjalda. Ríf-
lega áætluð ávöxtun fastafjármuna í greininni og veruleg hlutdeild í rentunni á að skapa góð
skilyrði til fjárfestinga á næstu árum, einkum hjá þeim sem ekki hafa þegar skuldsett sig að
miklu marki. Þó þykir rétt að þrengja ekki of hratt að möguleikum greinarinnar til niður-
greiðslu á skuldum og aukinna fjárfestinga og er bráðabirgðaákvæðið komið til af þeim
ástæðum. Með því gefst nokkur aðlögunartími að fullri gjaldtöku. Í þessu sambandi skal
einnig haft í huga að með fyrirhuguðum breytingum á tekjuskattslögunum verður þeim út-
gerðum sem keypt hafa aflaheimildir á liðnum árum, án þess að geta fært þær til gjalda hing-
að til, gert það mögulegt á næstu árum, svo og þeim sem kaupa samningsbundnar aflaheim-
ildir eftir gildistöku laga um stjórn fiskveiða. Hvort tveggja mun geta haft veruleg áhrif á
skattgreiðslur þessara aðila og jafnað nokkuð stöðu þeirra gagnvart þeim sem ekki þurftu að
greiða fyrir aflaheimildir.



Fylgiskjal I.

Skattlagning í sjávarútvegi 

Álitsgerð nefndar um mótun heildstæðrar stefnu
um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi. 

Mars 2012 



I. Inngangur

Nefndin er skipuð af fjármálaráðherra með bréfi dags 2. 11. 2011. Auk fulltrúa hans sátu í henni 
fulltrúar forsætisráðherra og sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Nefndina skipuðu Indriði H. 
Þorláksson, tilnefndur af fjármálaráðherra sem stýrði störfum hennar, Helgi Hjörvar 
alþingismaður, tilnefndur af forsætisráðherra og Brynhildur Benediktsdóttir sérfræðingur tilnefnd 
af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Með nefndinni starfaði Davíð Steinn Davíðsson 
sérfræðingur í fjármálaráðuneytinu. 

Verkefni nefndarinnar var mótun heildstæðrar stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í 
sjávarútvegi á grundvelli stefnumótun ríkisstjórnarflokkanna í auðlinda og sjávarútvegsmálum. 
Til að vinna að því verkefni hefur nefndin farið yfir fræðilegar forsendur auðlindaskattlagningar 
og athugað hvernig þær eiga við um sjávarútveg á Íslandi. Nefndin fjallar í álitsgerð sinni um 
auðlindarentu á Íslandi, sérstaklega í sjávarútvegi og leggur mat á umfang hennar á grundvelli 
athugana annarra og á grundvelli upplýsinga Hagstofu Íslands um afkomu fiskveiða og 
fiskvinnslu. Þá fjallar hún um leiðir til skattlagningar á auðlindarentu með tilliti til sjávarútvegs 
og ýmis álitamál sem þeim tengjast. Að lokum gerir nefndin grein fyrir þeim hugmyndum um 
skattlagningu í sjávarútvegi, sem hún leggur til að farið verði að. Helstu niðurstöður og tillögur 
eru dregnar saman í eftirfarandi yfirliti. 

II. Samandregnar niðurstöður og tillögur

• Stefna stjórnarflokkanna í auðlindamálum er að náttúruauðlindir landsins séu í þjóðareign, 
þær beri að nýta með sjálfbærum hætti og að þjóðinni beri réttmætt endurgjald fyrir 
fjárhagslega nýtingu þeirra. 

• Ein þessara náttúruauðlinda er rétturinn til veiða á fiskinum í hafinu umhverfis landið og 
hann beri að nýta í samræmi við hina almennu auðlindastefnu. Auk þess að tryggja 
sjálfbæra nýtingu fiskistofnanna skal þess gætt að hún skili sem mestum efnahagslegum 
ávinningi fyrir þjóðina. 

• Auðlindarenta í verulegum mæli finnst nú hér á landi fyrst og fremst í nýtingu orkuauðlinda 
í fallvötnum og jarðhita og í nýtingu fiskistofna í hafinu umhverfis landið. 

• Auðlindarenta við nýtingu fiskistofnanna hefur verið metin með ýmsum hætti. Það mat 
bendir til þess að hún hafi verið veruleg um langan tíma og farið vaxandi á síðustu árum af 
ýmsum ástæðum. Aukning rentu á síðustu árum er einkum komin til vegna gengisþróunar, 
en töluverð renta kemur fram í fiskvinnslu, sem m.a. stafar af tengslum fyrirtækja í veiðum 
og vinnslu. 

• Rentan í fiskveiðum og fiskvinnslu á Íslandi hefur verið áætluð af ýmsum aðilum á síðustu 
árum. Á grundvelli mats þeirra og samkvæmt mati nefndarinnar má fastlega ætla að á 
árunum 2001 - 2010 hafi fiskveiðirentan verið frá um 10 mia. kr. upp í um 43 mia. kr á ári á 
verðlagi ársins 2010  og nálægt 27 mia. kr. á ári að jafnaði. 

• Ýmsar aðferðir eru til að ná til auðlindarentu með skattlagningu en áhrif þeirra eru misjöfn 
og val á þeim ætti að ráðast af þeim markmiðum sem skattlagningunni eru sett. Helstu 
sjónarmið sem liggja til grundvallar þeim hugmyndum sem fram eru settar í álitagerðinni 
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eru þau að hámarka hlutdeild þjóðarinnar í auðlindarentunni um leið og þess er gætt að ekki 
verði dregið úr hagkvæmni í sjávarútvegi. 

• Helstu tilögur nefndarinnar um skattlagningu í sjávarútvegi eru þessar: 
• Lagt verði grunnveiðigjald á aflamark skv. aflahlutdeild og landaðan afla. Gjaldið 

verði ákveðið árlega sem föst krónutala á þorskígildi sem svari til þess að tekjur af 
gjaldinu nægi til að greiða kostnað hins opinbera af sjávarútvegi og fiskvinnslu. 

• Til viðbótar verði lagt rentugjald á aflamark skv aflaheimildum og landaðan afla. 
Gjaldið verði ákveðið sérstaklega fyrir bolfiskveiðar og veiði uppsjávarfiska. Gjaldið 
verði ákveðið árlega sem föst krónutala á þorskígildi og miðist við að með því náist 
tiltekið hlutfall af áætlaðri rentu í hvorum fiskveiðiflokki um sig.   

• Leigutekjur og leigugjöld vegna aflamarks hjá útgerðarfyrirtækjum meðhöndlaðar 
annars vegar sem tekjur af sölu afla og hins vegar sem frádráttarbær 
rekstrarkostnaður.  

• Seljandi aflahlutdeildar greiði af henni veiðigjöld sbr. framangreint 
• Kaupandi samningsbundins nýtingarréttar geti fært kaupverð hans niður í skattskilum 

að jöfnu á þeim árum sem eftir lifa af samningnum, þó ekki á skemmri tíma en 5 
árum. 

• Ákvæðum núgildandi skattalaga, sem leyfa ekki skattalega afskrift keyptra 
aflahlutdeilda verði breytt á þann veg að keyptar og eignfærðar aflahlutdeildir skuli 
áfram eignfæra í skattskilum og færa niður í samræmi við framangreint. 

III. Verkefni og markmið

Verkefni nefndarinnar skv. skipunarbréfinu var að gera tillögu um “mótun heildstæðrar stefnu um 
framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi.” Skipan nefndarinnar á sér m.a. aðdraganda 
í frumvarpi til laga um stjórnun fiskveiða, sem lagt var fram á 139. löggjafarþingi en fékk ekki 
afgreiðslu þá. Í bráðabirgðaákvæði IX í því frumvarp var svohljóðandi ákvæði um skipun slíkrar 
nefndar: “Skipa skal nefnd með fulltrúum forsætis-, sjávarútvegs- og landbúnaðar- og 
fjármálaráðherra undir forustu þess síðasttalda sem falið verður það verkefni að móta 
heildstæða stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi. Verður þar horft til 
þess hvað sé eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að hinni sameiginlegu auðlind og þar á meðal 
hvernig útfæra megi sérstakan skatt eða álag á veiðigjald þegar aðstæður eru með þeim hætti að 
hreinn hagnaður samkvæmt árgreiðsluaðferð Hagstofu Íslands er yfir tilteknum mörkum, t.d. 10 
milljörðum kr. Jafnframt skal nefndin skoða hvort rétt sé að hreinn hagnaður sem sprettur af 
viðskiptum með veiðiheimildir verði skattlagður eftir því sem slík viðskipti eru áfram heimil. 
    Nefndin skal taka mið af þeim breytingum sem fólgnar eru í lögum þessum, svo og lögum um 
breytingar á stjórn fiskveiða sem sett eru samhliða þessum lögum. Einnig skal hún hafa hliðsjón 
af niðurstöðu greiningar á hagrænum áhrifum fyrirhugaðra breytinga á sjávarútveginn og ljúka 
störfum fyrir 1. október 2011.”

Í bráðabirgðaákvæðinu koma fram nokkur atriði sem mótað hafa verkefni nefndarinnar. Þau 
helstu eru: 
o Í fyrsta lagi er verkefnið mótun heildstæðrar stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar 

í sjávarútvegi. Verkefnið er víðtækt og á að byggja á heildstæðri sýn um skattlagningu sem 
leið til að nýta auðlindir þjóðarinnar í hennar eigin þágu. Stefnumótun um skattlagningu í 
sjávarútvegi á að vera hluti slíkrar heildarstefnu. 
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o Í öðru lagi skal byggt á því hvað sé eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að hinni sameiginlegu 
auðlind. Mat á því hvað sé eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að auðlindum í eigu þjóðarinnar 
skal í aðalatriðum byggjast á sömu sjónarmiðum hver svo sem auðlindin er. Úfærslan hverju 
sinni verður að taka mið af mismunandi aðstæðum. 

o Í þriðja lagi á nefndin að fjalla um hvernig tryggja megi að endurgjaldið sé á hverjum tíma í 
samræmi við breytilegar aðstæður sem ekki næst með núverandi veiðigjaldi t.d. þegar 
hagnaður skv. núverandi árgreiðsluaðferð1 er mjög hár. Breytilegar aðstæður á mörkuðum 
eða í veiðum geta leitt til þess að veiðigjaldið verður mjög misstór hluti hagnaðar eða 
auðlindarentu og leita þarf leiða til að bregðast við því. 

o Í fjórða lagi skal nefndin fjalla sérstaklega um hagnað af viðskiptum með veiðiheimildir.
Tekjur af viðskipti með veiðiheimildir eru á ýmsan hátt ekki sambærilegar tekjum af 
fiskveiðum og þarfnast sérstakrar skoðunar. 

o Í fimmta lagi skal nefndin taka mið af þeim breytingum á lögum um stjórn fiskveiða sem eru í 
undirbúningi. Yfirlýst markmið frumvarpsins er að tryggja sem mestan jöfnuð til aðgangs að 
auðlindinni og að hún nýtist þjóðinni sem best.

Af framangreindu er ljóst að verkefni nefndarinnar hljóta að mótast mjög af almennum 
viðhorfum og sjónarmiðum í auðlindamálum og verða ekki unnin nema í nánum tengslum við 
stefnu stjórnvalda í þeim málum. Nefndin hefur því í starfi sínu gengið út frá þeirri stefnu sem 
stjórnarflokkarnir hafa mótað á þeim vettvangi og reynt að tryggja samræmi við aðra vinnu 
stjórnvalda á þessum vettvangi. 

Í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarflokkanna eru lagðir hornsteinar að stefnu í auðlindamálum og 
sjávarútvegsmálum að því er nýtingu á sameiginlegri auðlind varðar. Í samstarfsyfirlýsingunni 
segir: “Standa þarf vörð um sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum sínum. Einn af 
hornsteinum umhverfisstefnu ríkisstjórnarinnar er að þær séu nýttar með sjálfbærum hætti.„ og 
ennfremur: “Með sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að fiskistofnarnir umhverfis 
landið séu sameign þjóðarinnar. Úthlutun aflaheimilda er tímabundinn afnotaréttur og myndar 
ekki undir neinum kringumstæðum eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 
heimildunum.„ 

Í samstarfsyfirlýsingunni og öðrum stefnumarkandi greinargerðum stjórnaflokkanna felst m.a. að 
náttúruauðlindir landsins og þar með taldir fiskistofnarnir umhverfis landið séu sameign 
þjóðarinnar. Enn sem komið er hafa ekki verið lögfestar með nægilega tryggum hætti þær 
meginreglur og skilgreiningar á náttúruauðlindum í þjóðareign sem nauðsynlegar eru. Á það bæði 
við um skilgreiningu á hugtakinu náttúruauðlind og þess hve víðtæk þjóðareign á þeim eða umráð 
með þeim eiga að vera. Þótt sameign þjóðarinnar á náttúruauðlindum og sameiginlegur 
nýtingarréttur verði meginregla virðist mega ganga út því að ýmis hefðbundin nýting á 
staðbundnum náttúruauðlindum og nýting náttúruauðlinda til þjónustu við nærsamfélagið verði 
utan þess ramma sem þjóðarumráð nái til, enda sé slík nýting sjálfbær í þeim skilningi að 
framtíðarkynslóðir geti áfram nýtt auðlindina með óbreyttum hætti.  Skattlagning auðlindarentu í 
slikri starfsemi kann þó að koma til álita í þeim tilgangi að tryggja almannahagsmuni, enda sé um 
umtalsverðan skattstofn að ræða.  

1 Í texta bráðabirgðaákvæðisins er vísað til breytinga sem fólust í því frumvarpi en komust ekki til framkvæmda. 
Þessi sjónarmið eiga ekki síður við um það veiðigjald sem nú er notað. 
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Með fyrirvara um nánari skilgreiningar og afmarkanir sbr. framangreint má draga eftirfarandi 
ályktanir sem hafa grundvallarþýðingu fyrir störf nefndarinnar. Þær helstu eru: 
• Náttúruauðlindir landsins eru eign þjóðarinnar. Af því leiðir að allur arður af hagnýtingu 

náttúruauðlinda2 í eigu þjóðarinnar er eign hennar og aðrir en hún geta ekki gert tilkall til 
hans á grundvelli eignarréttar. 

• Þjóðin ber ábyrgð á náttúruauðlindum sínum.  Stjórnvöldum ber skylda til að sjá til að þær 
séu nýttar á sjálfbæran hátt. Stjórnvöldum er því heimilt til að grípa til nauðsynlegra 
ráðstafana í þeim tilgangi, m.a að nota skatta eða útboð nýtingarréttar sem stjórntæki. 

• Afraksturgeta fiskistofnanna i hafinu umhverfis landið er háð náttúrulegum takmörkunum og 
réttur til að nýta þá takmörkuð náttúruauðlind er hjá þjóðinni. Stjórnvöldum er rétt og skylt að 
stýra nýtingu þessarar auðlindar og grípa til nauðsynlegra ráðstafana svo sem 
aðgangsstýringa, leyfisveitinga gegn gjaldi og skattheimtu. 

• Gjaldtaka af nýtingu á náttúruauðlindum í eigu þjóðarinnar er ekki skattheimta í 
hefðbundnum skilningi þess orðs3 heldur leið til að tryggja almenningi beina hlutdeild í þeim 
arði sem auðlindin skilar. Gjaldtöku sem ætlað er að innheimta auðlindarentu þarf því ekki 
réttlæta og rökstyðja með sama hætti og almenna skattheimtu.  

Við varðveislu og nýtingu náttúruauðlinda þjóðarinnar í hennar þágu þarf að gæta þess að það sé 
gert með þeim hætti að ekki sé gengið á verðmæti auðlindanna hvorki í náttúrulegum skilningi, 
þ.e. að nýting auðlindanna sé sjálfbær, né efnahagslegum skilningi, þ.e. að dregið sé úr 
efnahagslegu verðmæti auðlindanna. Að þessum atriðum er vikið í þeim kafla 
samstarfsyfirlýsingar stjórnarflokkanna, sem fjallar um sjávarútvegsmál en þar segir: “Markmið
sjávarútvegsstefnu ríkisstjórnarinnar er að fiskveiðar umhverfis landið séu hagkvæmar og skapi 
verðmæti og störf en séu jafnframt sjálfbærar og vistvænar og í samræmi við alþjóðlegar 
skuldbindingar um verndun vistkerfa, lífríkis og hafsbotns. ....... Það er því afar mikilvægt að 
skapa greininni bestu rekstrarskilyrði sem völ er á og treysta þannig rekstrargrundvöllinn til 
langs tíma, en jafnframt verði leitað sátta um stjórn fiskveiða.„. Hér er auk sjálfbærrar nýtingar 
lögð áhersla á fjárhagslega hagkvæmni og verðmætasköpun. 

IV.  Auðlindarenta
Hugtakið auðlindarenta er lykilhugtak og lykilstærð í umræðu um skattlagningu tekna af nýtingu 
auðlindar. Auðlindarenta verður til af tveimur meginástæðum. Annars vegar getur verið um 
svokallaða mismunarrentu að ræða vegna misjafnra náttúrulegra aðstæðna. Hins vegar vegna er 
svokölluð skortrenta sem stafar af því að nýting auðlindar er takmörkuð vegna 
verndunarsjónarmiða eða til tryggingar á sjálfbærni eða af öðrum ástæðum.  

Mismunarenta kemur t.d. fram við framleiðslu á orku með vatnsafli eða jarðhita. Virkjanakostir 
eru misgóðir frá náttúrunnar hendi sem kallar á mismiklar fjárfestingar og misjafnan 
rekstrarkostnað. Kostnaðarverð á framleidda orkueiningu verður því mismunandi. Eftirfarandi 
mynd sýnir mismunarentu í orkuframleiðslu. Á myndinni er virkjanakostum raðað eftir 
hagkvæmni og sýnir X-ásinn samanlagt orkumagn en hæð súlunnar sýnir á Y-ásnum meðalverð 
hjá viðkomandi virkjun. Beina línan sýnir eftirspurn eftir orku sem fer fallandi eftir því sem verð 

2 Gera þarf greinarmun á hagnaði af rekstri annars vegar og rentu hins vegar, þ.e. umframarði, sem felur í sér 
heildartekjur að frádregnum öllum kostnaði þ.m.t. eðlilegu afgjaldi fyrir eigið fé. 
3 “Venjuleg skattheimta” felst í því að að færa ráðstöfun á tekjum frá einstaklingum til samfélagsins. “Skattlagning “ 
auðlindarentu er leið til að koma í veg fyrir að réttur á tekjum af sameign sé fluttur frá samfélaginu til einstaklinga. 
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hækkar. Þeir virkjanakostir þar sem hæð súlunnar nær upp yfir eftirspurnarlínuna eru ekki 
hagkvæmir þ.e. meðalframleiðslukostnaðurinn er hærri en það verð sem fæst fyrir orkuna. Nái 
súla ekki upp í eftirspurnarlínuna er hún hagkvæm og fjarlægðin frá súlunni upp í lárétta línu í 
gegnum skurðpunkt eftirspurnarlínunnar og framboðslínunnar er auðlindarentan á hverja 
framleiðslueiningu.4 Í dæminu er það við verðið 20 á einingu sem framboð er jafnt og eftirspurn. 
Samanlögð framleiðslugeta virkjana með framleiðsluverð sem ekki er hærra en það er 44 
framleiðslueiningar. Engin auðlindarenta væri af síðasta hagkvæma virkjanakostinum en 10 
verðeiningar að meðaltali af ódýrasta kostinum og aðrir hagkvæmir kostir liggja þar á milli. 
Flatarmálið milli súlutoppanna og jafnvægisverðlínunnar er þá auðlindarentan. Þannig er ljóst að 

auðlindarenta í orkuframleiðslu ræðst 
af tvennu aðallega, hagkvæmni 
virkjanakosta, þ.e. 
meðalframleiðsluverðinu, annars vegar 
og af markaðsverði á 
framleiðslueiningu hins vegar.  

Skortrenta er frábrugðin mismunarentu 
í því að ástæðan fyrir myndun hennar 
er ákvörðun stjórnvalda um takmörkun 
á einhverjum aðföngum sem eru 
nauðsynleg í framleiðsluferlinu.  
Fiskveiðikvóti í sjávarútvegi og 
mjólkukvóti í landbúnaði eru dæmi um 
þetta. Ef takmörkun á framboði hefur 

áhrif á heildarframboð á markaði myndast nýtt verð sem er hærra en fyrra jafnvægisverð. Sé 
hinum takmörkuðu aðföngum skipt á milli fyrirtækja með óbreytanlegum hætti og án þess að þau 

hafi tækifæri til að versla með þessi takmörkuðu 
aðföng sín á milli mun hið hærra afurðaverð skapa 
auðlindarentu fyrir öll fyrirtækin. Sé takmörkun 
framboðsins hlutfallsleg fyrir alla framleiðendur 
mun óhagkvæmasti framleiðandinn, þ.e. sá sem 
hefur hæstan tilkostnað, njóta góðs af skortrentu, 
ólíkt því sem gerist með mismunarentu. Ef um frjálst 
framsal hinna takmörkuðu aðfanga er að ræða 
verður til nýr markaður sem ekki var til áður.  Verð 
á þeim markaði ræðst af greiðsluvilja 
framleiðendanna. Þeir framleiðendur sem hafa 

lakastar aðstæður standa frammi fyrir þeim vanda að ákveða hvort þeir vilji heldur hafa tekjur af 
að selja eða leigja frá sér aðgang að auðlindinni eða þá að taka þátt í nýtingu hennar og hafa 
hugsanlega minni nettótekjur upp úr krafsinu en ella. 

Hagkvæmni fiskveiða, þ.e. hámörkun hagnaðar og þar með myndun auðlindarentu í fiskveiðum 
með stýringu á því aflamagni sem tekið er úr takmörkuðum fiskistofni hefur fengið ítarlega 

4 Miðað er við að í meðalverðinu sé eðlileg ávöxtun á fjárfestingu   
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fræðilega ummfjöllun m.a. í umræðu um stjórn fiskveiða hér á landi.5 Meðfylgjandi mynd af 
aflaverðmæti og kostnaði sem falli af sóknarþunga hefur verið notuð til að sýna fram á að hámark 
heildarhagnaðar og þar með rentu við veiði úr fiskistofni næst við tiltekinn jafnstöðuafla þegar 
mismunur á heildartekjum af aflasölunni (punktur E1) og heildarkostnaði við veiðarnar er í 
hámarki og að sá jafnstöðuafli næst við minni sókn en vera myndi án veiðitakmarkana. 
Hagkvæmasti jafnstöðuaflinn er einnig lægri en hámark þess jafnstöðuafla, sem unnt væri að fá 
út úr fiskistofninum. 

Myndun auðlindarentu sem fall af 
aflamagni má einnig skoða með 
hliðstæðum hætti og gert var með 
mismunarentuna, þ.e. að bera saman 
verð á aflaeiningu og kostnað við 
veiðar með framboðs- og 
eftirspurnarkúrvum og athuga hvaða 
afleiðingar takmörkun aflamagns 
hefur og þá óháð því hvort 
takmörkunin nær að hámarka 
heildarhagnað eða ekki. Myndi 
sýnir auðlindarentu eins og hún gæti 

verið í útgerð þar serm leyfilegt veiðimagn er takmarkað og fullkomin samkeppni ríkir um 
veiðiheimildir á gagnsæjum markaði. Úthlutun kvóta án endurgjalds í upphafi víkur frá þeim 
forsendum því óhagkvæmustu fyrirtækin duttu ekki út við skerðingu aflamagnsins heldur tók öll 
fyrirtæki á sig skerðingu, sem væntanlega hefur leitt til hækkunar á meðalkostnaði við fiskveiðar 
við upphaf kerfisins.6 Líklegt er að aðlögun að aflatakmörkun og millifæranleiki aflahlutdeilda, 
hafi dregið úr þeirri óhagkvæmni og að líta megi á myndina sem nálgun á því sem er við lýði í 
útgerð hér á landi.7

Það dæmi sem myndin sýnir gerir ráð fyrir að án veiðitakmarkana myndi jafnvægi milli framboðs 
og eftirspurnar eftir fiski skapast við verðið 225 og aflamagnið 250 veiðieiningar. Ef stjórnvöld 
ákveða að takmarka veiðar við 200 einingar myndi verðið hækka í 245. Jafnframt myndi 
meðalkostnaður óhagkvæmastu útgerðar lækka í 205. Mismunurinn þar á, 40 verðeiningar, sýnir 
skortrentuna á hverja veiðieiningu og heildarrenta verður sú fjárhæð margfölduð með fjölda 
veiðieininganna eða alls 8000 verðeiningar. Samsvarar það fletinum á milli brotnu línanna upp að 
kvótalínunni (200). Þessi mynd og lýsing á við um markað þar sem magntakörkunin á við alla 
með sama hætti. Sé litið svo á að fyrir íslenskar útgerðir og vinnsluaðila sé heimsmarkaðsverðið 
gefið þar sem hver einstakur aðili sé of smár til að hafa áhrif á verðið falla áhrif af hækkandi 

5 Sjá m.a. Sveinn Agnarsson, Stjórnun fiskveiða á Íslandi, september 2000, eða Sérfræðihópur skipaður af 
sjávarútvegs- og landbúnaðaráðherra, Greinargerð um hagræn áhrif af frumvarpi til nýrra laga um stjórn fiskveiða 
samkvæmt þingskjali 1475, júní 2011  
6 Með hlutfallslegri skerðinu afla hjá öllum má reikna með að meðalkostnaður hvers fyrirtækis hafi hækkað, þ.e. að 
framboðskúrvan hafi hliðrast upp á við. 
7 Greining sem þessi gengur út frá markaði þar sem hver þátttakandi er svo lítill að hann aðgerðir skipti ekki máli 
fyrir heildina. Þar sem stór hluti fiskveiðiheimilda hér á landi er á hendi fárra útgerða passar sú forsenda ekki alls 
kostar og ástandinu mætti þá líkja við blöndu af þessu samkeppnislíkani og framangreindu líkani fyrir 
orkuframleiðslu.  
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söluverði niður8 en eftir stendur lækkun á meðalkostnaði sem undirstaða rentunnar, sjá t.d skýrslu 
sérfræðingahóps 2011. 9  Þar sem takmarkanir á fiskveiðum eru til staðar hjá flestum þjóðum má 
þó gera ráð fyrir að takmörkun veiðanna hafi leitt til hækkunar á verði á markaði. Sé 
fiskveiðistjórnun í lengd miðuð við E1 og takmarki afla og sókn mun hins vegar framboð aukast, 
þ.s. stofnar byggjast upp og gefa meira af sér. Sóknarkostnaður lækkar, í bráð vegna takmörkunar 
á sókn, sem og í lengd, þ.s. stærri stofnar þýða yfirleitt lækkandi kostnað við veiðar. 
Aflatakmarkanir eru mismiklar eftir fisktegundum og frávikin frá jafnvægisafla misjöfn, 
verðteygni eftirspurnar er ekki alls staðar hin sama og áhrif skerðingar á tilkostnað misjöfn. Þá er 
ástand fiskistofn misjafnt og árasveiflur í fiskgengd, gæftum o.fl. Af öllum þessum ástæðum er 
ljóst að auðlindarentan verður mismunandi mikil eftir fisktegundum o.fl. aðstæðum. Í sumum 
tilvikum má gera ráð fyrir að engin auðlindarenta nái að myndast en í öðrum tilvikum kann hún 
að vera mjög mikil. Af þessum ástæðum má ekki líta svo á að framangreind lýsing og mynd af 
auðlindarentu í sjávarútvegi endurspegli stöðuna með sama hætti í öllum greinum hans. Fremur 
má ætla að hún geti gilt fyrir einstakar fiskitegundir eða flokka þeirra. Tölur um rekstrarafkomu 
fiskveiða benda til þess að verulegur munur sé á afkomu og á auðlindarentu eftir fisktegundum. 
Þannig má sjá greinilegan mun á milli veiði á uppsjávarfiskum, veiði á botnfiski og veiði á 
skelfiski. Getur þetta haft áhrif á hvers konar skattlagningarlíkan hentar. 

V. Auðlindarenta í fiskveiðum á Íslandi

Auðlindarenta myndast hvarvetna þar sem náttúruauðlindir eru fénýttar og hagnaður af 
fénýtingunni er meiri en sem nemur tilkostnaði að meðtöldu eðlilegu endurgjaldi fyrir það fé sem 
bundið er í rekstrinum. Má finna þess víða dæmi. Sé landbúnaður rekinn með hagnaði til jafnaðar 
er líklegt að gjöfular bújarðir skili einhverri auðlindarentu (mismunarentu) til eigandans, góð 
veiðiá skilar auðlindarentu (einnig mismunarentu), jarðvegsnámur o.s.fr. Þessi renta 
endurspeglast gjarnan í verði gjöfulla bújarða og leigu góðra veiðiáa þegar þær skipta um 
eigendur.  Auðlindrentu í stórum stíl er þó sem stendur aðeins að finna hér á landi í  nýtingu 
orkuauðlinda og í fiskveiðum. Í orkuauðlindunum er rentan mismunarenta, sem skapast af 
mismunandi hagkvæmni virkjanakosta og er til staðar þar sem meðalframleiðslukostnaður að 
meðtalinni ávöxtun fjármagns er lægri en markaðsverð.10 Í fiskveiðunum myndast auðlindarentan 
vegna veiðitakmarkana sem stjórnvöld setja og er því skortrenta. Um orkuauðlindirnar verður 
ekki fjallað meira umfram það sem æskilegt er til samanburðar og til að draga fram sameiginlega 
þætti og undirstrika samræmi í þeirri nálgun sem valin er til að færa rentuna af auðlindunum til 
eiganda þeirra. 

Auðlindarenta er breytileg og á hverjum tíma háð ýmsum þáttum. Í fiskveiðum eru þrír 
meginþættir afgerandi fiskverðið, kostnaður og teygni11 eftirspurnar eftir fiski en af henni ræðst 
hversu mikið verðið hækkar við takmörkun á framboðinu. Rentan er því væntanlega síbreytileg. 
Verð á fiski sem neysluvöru hefur til lengri tíma litið farið hækkandi sem einnig hefur leitt til 
hækkunar fiski upp úr sjó. Því má reikna með að auk þess að taka upp aflatakmarkanir hafi 

8 Í því tilviki verður eftirspurnarlínan lárétt, þ.e. verðið er fast. 
9 Sérfræðihópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnað; Greinargerð um hagræn áhrif af frumvarpi til nýrra laga um 
stjórn fiskveiða samkvæmt þingskjali 1475, 14. júní 2011. Í skýrslu sérfræðingahópsins er litið svo á að 
heimsmarkaðsverðið sé gefið en það leiðir engu að síður til myndunar á auðlindarentu. 
10 Hér er miðað við að til staðar sé markaður fyrir orku þar sem verðið ræðst af framboði og eftirspurn sem er ekki 
það ástand sem ríkir á íslenskum raforkumarkaði. 
11 Teygni eftirspurnar segir til um hve mikið eftirspurn eftir vöru breytist við breytingu á verði hennar.  

33



verðþróun umfram áhrif af minnkandi afla orðið til þess að hækka rentuna og auka verðmæti 
þeirrar náttúruauðlindar sem fiskveiði í sjó er.12 Þáttur í þessum verðáhrifum eru breytingar á 
gengi, sem að undanförnu hafa aukið hafa hagnað og rentu í útflutningsstarfsemi svo sem 
sjávarútvegi og álframleiðslu. 

Verð á kvóta, þ.e það verð sem útgerðaraðili er tilbúinn að greiða fyrir veiðiheimildir, byggist á 
því að hann telur að veiðarnar gefi meira af sér en sem nemur tilkostnaði við þær. Þessi 
mismunur svarar til þess sem skilgrein hefur verið sem renta. Verð á kvóta er þó ekki nákvæm 
mæling á rentunni. Ýmsar aðstæður geta verið þess valdandi að útgerðarmaður er reiðubúinn að 
greiða annað verð fyrir kvótann en sem rentunni nemur. Hann kann að hafa ónýtta veiðigetu og 
þarf því aðeins að greiða breytilegan kostnað við auknar veiðar og hann kann að vilja styrkja 
stöðu sína í starfseminni til lengri tíma óháð afkomuhorfum til skemmri tima. Á sama hátt eru 
aðrir ekki tilbúnir til að greiða hátt verð fyrir heimildir t.d. ef það kallar á aukna fjárfestingu og 
ekki eru til staðar nægilegar tryggingar fyrir arðsemi þeirra til lengri tíma. Þá þarf að taka tillit til 
þess að þeir sem ekki eiga kvóta sem jafngildir veiðimagni á ákveðnum tíma þurfa að greiða sekt.  
Sektargreiðsluupphæðin hefur væntanlega áhrif á leiguverð kvóta séu mikill hörgull á leigukvóta. 

Mat á auðlindarentu í fiskveiðum. 
Varla fer milli mála að verð á kvóta, hvort sem er á aflahlutdeild eða aflamarki sýnir að veruleg 
auðlindarenta hefur verið og er til staðar í fiskveiðum á Íslandi, en álitamál kann að vera hversu 
mikil hún er. Þótt ekki hafi farið fram sérstök fræðileg úttekt á umfangi hennar hefur nokkuð 
verið um það ritað í tengslum við endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu. Við mat á umfangi 
auðlindarentunnar hefur verið beitt mismunandi aðferðum. Í greinargerð Hagfræðistofnunar 
Háskóla Íslands13 (DMK) og greinargerðum starfsmanna við Háskólann á Akureyri14 (SBG) er 
beint eða óbeint mat á auðlindarentu miðað við verð á kvóta. Hagfræðingarnir Jóns Steinsson, 
Þorvaldur Gylfason og Þórólfur Matthíasson hafa hins vegar bent á gögn Hagstofu Íslands um 
rekstrarafkomu sjávarútvegs sem grundvöll til að byggja matið á. Í þriðja lagi liggur fyrir skýrsla 
frá endurskoðunarfyrirtækinu Deloitte, sem unnin var fyrir LÍÚ, sem gefur kost á að leggja mat á 
auðlindarentuna á grundvelli ársreikninga sjávarútvegsfyrirtækja. 

Í skýrslum starfsmanna HÍ og HA er eins og áður segir gengið út frá leiguverði aflaheimmilda 
eða verði á kvóta við mat á auðlindarentunni. Litið er svo á að markaðsverð á veiðiheimildum 
endurspegli mat útgerðaraðila á verðmæti keyptra aflaheimilda umfram tilkostnað þeirra við 
veiðarnar. Sú aðferð er á margan hátt eðlileg en er háð þeim annmörkum að markaðir eru yfirleitt 
ófullkomnir og uppfylla ekki kröfur um gagnsæi o.fl. og að markaður fyrir veiðiheimildir hér á 
landi er lítill og virkir aðilar fáir. Þá má ætla að verð fyrir þær, einkum á aflamark, á hverjum 
tíma sé jaðarverð sem ráðist af skammtímasjónarmiðum s.s. því að komast hjá sektargreiðslum 
og öðrum óþægindum tengdum því að hafa ekki veiðiheimildir fyrir lönduðum afla fremur en 
arðsemissjónarmiðum til langs tíma. Slík verðmyndun getur átt fullan rétt á sér en verður hæpin 
sem grundvöllur fyrir mati á auðlindarentunni. Þá þarf að hafa í huga að verð á eignum, ekki síst 
óefnislegum eignum, er mjög breytilegt eftir markaðaðstæðum, vaxtakjörum o.fl. Þannig er 

12 Þetta veikir tilkall til fiskveiðirentunnar sem hluta af atvinnuréttindum þeirra sem úthlutun fengu í upphafi. 
13 Hagfræðideild Háskóla Íslands, Daði Már Kristófersson: Greinargerð um áhrif fyrningarleiðar á afkomu og rekstur 
útgerðarfyrirtækja, maí 2010 
14 Stefán B. Gunnlaugsson, Ögmundur Knútsson og Jón Þ. Heiðarsson: Áhrif fyrningarleiðar á stöðu íslenskra 
sjávarútvegsfyrirtækja, 2010 og Stefán B. Gunnlaugsson: Samanburður á áhrifum „stóra frumvarpsins“ og 
fjórföldunar á veiðigjaldi á rekstur og efnahag íslenskra sjárvarútvegsfyrirtækja, nóvember 2011 
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augljóst að verð á varanlegum aflaheimildum hefur ekki farið varhluta af eignabólunni í lok 
síðasta áratugar og hækkaði þá í takt við hækkun hlutabréfa en þó ekki jafn mikið en þó mikið 
meira en fasteignaverð. Þessi hækkun gekk til baka þegar verðbólan sprakk.15

Í skýrslu DMK er auðlindarenta í sjávarútvegi á fiskveiðiárinu 2008/09 metin vera 35 mia. kr. 
eða um 30% af heildaraflaverðmæti og hafi verið á bilinu 30 – 40 mia. kr., á verðlagi ársins 2009,  
frá fiskveiðiárinu 2002/03. Matið er gert á grundvelli meðalleiguverðs á aflamarki og úthlutaðs 
heildaraflamarks og byggist á því að verðið á markaði endurspegli langtíma afkomuhorfur en það 
má draga í efa eins og að framan segir. Þá eru sumar veiðiheimildir sem skipt geta verulegu máli 
svo sem í uppsjávarfiski ekki eða lítt á virkum markaði og verðmat á þeim á grundvelli 
þorsksígilda hæpið. Ætla verður að veruleg ónákvæmni sé í mati þessu sem m.a. sést af því að 
sveiflur í verði á kvóta hafa verið langtum meiri en svo að þær megi skýra með þeim breytum 
sem hafa áhrif á stærð auðlindarentunnar, sem ræðst í meginatriðum af fiskverði og aflaverðmæti 
annars vegar og útgerðarkostnaði að meðtöldum fjármagnskostnaði hins vegar. Ónákvæmni 
þessarar matsaðferðar sést einnig við innbyrðis samanburð hjá þeim sem nota þessa aðferð. Í 
skýrslu SBG er árleg auðlindarenta á grundvelli kvótaverðs metin 55 mia. kr.  

Hagfræðingarnir, sem minnst er hér að framan, hafa bent á þá aðferð að leggja megi upplýsingar 
Hagstofu Ísland um rekstur sjávarútvegsfyrirtækja til grundvallar mati á auðlindarentunni. Í 
tölum Hagstofunnar koma fram tekjur og rekstrargjöld útgerðarfyrirtækja auk þess sem hún 
leggur mat á verðmæti fastafjármuni fyrirtækjanna, sem m.a. er byggt á tryggingarverðmæti 
veiðiskipa. Með þessum upplýsingu og því að gefa sér eðlilega ávöxtunarkröfu fyrir fjármagn í 
svona starfsemi er unnt að áætla þá auðlindarentu sem myndast við fiskveiðar á ári hverju.  

Í umsögn Jóns Steinssonar um greinargerð DMK16 áætlar hann auðlindarentu áranna 1997-2008 
vera 14 mia. kr. Í því mati notar Jón 8% ávöxtunarkröfu í stað 6% hjá Hagstofunni, sem gefið 
hefði um 20 mia. kr. í rentu. Jón er með meðaltal fyrir langt tímabil þar sem hátt raungengi 
krónunnar hefur mikil áhrif á aflaverðmætið og skýrir lága rentu sum árin og þar með lækkun 
meðaltalsins. Með svipaðri nálgun telur hann rentu áranna 2009 og 2010 hafa verið um og yfir 40 
mia. kr. 

Þórólfur Matthíasson kemst að svipaðri niðurstöðu í nýlegri grein17 þar sem hann telur að 
auðlindarentu í fiskveiðum hafi frá árinu 200 verið á bilinu 10 til 20 mia. kr. á ári og við það hafi 
bæst sveiflukennd renta í fiskvinnslu sem hafi á síðustu árum hækkað heildarrentuna í yfir 40 
mia. kr. á ári. 

Hagur fiskveiða og fiskvinnslu skv. Hagstofu Íslands, EBITDA o.fl. 
Eins og vikið er að hér að framan er mögulegt að nálgast raunhæft mat á umfangi 
auðlindarentunnar og fleira í sambandi við hana á grundvelli upplýsinga sem Hagstofa Íslands 
safnar og birtir árlega í Hagtíðindum sínum. Í yfirlitinu “Hagur fiskveiða og fiskvinnslu .....” er 
að finna töflur og tölur um aflabrögð og rekstur fiskveiði og fiskvinnslufyrirtækja. Upplýsingar 

15 Þórólfur Matthíasson. 2012. Right Based Fisheries Management in Iceland and Economic and Financial Crisis, 
óbirt grein. 
16 Jón Steinsson: Umsögn um greinargerð Daða Más Kristóferssonar um áhrif fyrningarleiðar á afkomu og rekstur 
útgerðarfyrirtækja, maí 2010 
17 Þórólfur Matthíasson mars 2012. Right Based Fisheries Management in Iceland and Economic and Financial 
Crisis, óbirt grein.  
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nar eru að hluta byggðar á skattframtölum og upplýsingum frá Fiskistofu en að auki aflar 
Hagstofan upplýsinga hjá fyrirtækjunum. Að því leyti sem upplýsingar berast ekki eftir þessum 
leiðum frá fyrirtækjunum áætlar Hagstofan niðurstöður fyrir þau sem vantar þannig að yfirlitið 
tekur til allra fyrirtækja í fiskveiðum og fiskvinnslu á landinu.  

Í viðauka með álitsgerðinni, Renta í sjávarútvegi 2001 til 2010, er gerð grein fyrir upplýsingum 
úr þessum ritum Hagstofunnar og þær notaðar til að leggja mat á arðsemi í sjávarútvegi og 
umfang fiskveiðiauðlindarinnar. Meginniðurstöður þess fylgiskjals eru raktar hér á eftir. 

Tekjur af fiskveiðum á föstu verðlagi hafa verið að jafnaði um 120 mia. kr. á tímabilinum og hafa 
verið breytilegar frá um 110 mia. kr. og upp í yfir 130 mia. kr. á árinu 2010.  EBITDA þ.e. tekjur 
að frátöldum kostnaði öðrum en fjármagnskostnaði var að jafnaði um 28 mia. kr. en breytileg frá 
um 19 mia. kr. upp í 36 mia. kr. á árinu 2010 EBITDA sem hlutfall af tekjum hefur verið frá um 
17% upp í rúmlega 26%. Afkoma fiskveiða á þessum árum er mjög góð hefur einnig verið góð á 
síðustu tveimur áratugum þar sem EBITDA hefur verið um og yfir 20% af tekjum eins og fram 
kemur í skýrslum Hagstofu Íslands og m.a. er sýnt í skýrslu sérfræðihópsins frá júní 2011.18

Afkoman er misjöfn eftir stærð og tegund skipa og árum og breytileg innan skipaflokkanna. 
Getur það haft þýðingu þegar að skattlagningu kemur. 

Góð afkoma fiskveiða kemur ekki eingöngu fram hjá þeim fyrirtækjum sem stunda veiðar. Oft 
eru náin tengsl á milli fyrirtækja í veiðum annars vegar og vinnslu hins vegar og getur það haft 
áhrif á það hvar tekjur koma fram þ.m.t. auðlindarentan. Afkoma vinnslu hefur einnig verið góð á 
síðasta áratug og farið batnandi. Tekjur hennar hafa verið frá um 120 mia. kr. upp í nærri 170 
mia. kr. Eins og í veiðunum voru tekjur á föstu verðlagi hæstar í byrjun og lok þessa 10 ára 
tímabils. Sama á við um EBITDA sem verið hefur á bilinu 8 mia. kr. upp í yfir 30 mia. kr. á ári 
og hefur hún verið frá u.þ.b. 7% upp í að vera yfir 20% af tekjum

EBITDA hefur verið breytileg eftir um hvaða vinnslu er að ræða. EBITDA var lægst um 2% og 
fer upp í nærri 30% í mjölvinnslu á síðustu árum sem kemur ekki á óvart því tengsl veiða og 
vinnslu eru algeng í veiðum og vinnslu uppsjávarafla.

Ávöxtun fjármagns og auðlindarenta 
Í skýrslu Hagstofu Íslands um afkomu fiskveiða og fiskvinnslu henni kemur einnig fram  
svokölluð árgreiðsla, fjárhæð sem er reiknuð sem 6% af áætluð verðmæti rekstrarfjármuna, þ.e. 
eigna án óefnislegra eigna svo sem kvóta hafi hann verið eignfærður. Í mati sínu á eignum víkur 
Hagstofan frá bókfærðu verði eigna skipa skv. ársreikningum og styðst í staðinn við 
vátryggingaverðmæti þeirra að viðbættu álagi vegna veiðarfæra.19 Líta má á árgreiðsluna sem 
kostnað af eigin fé og skuldum vegna fastafjármuna. Sé hún dregin frá EBITDA fæst fjárhæð sem 
líta má á sem rentu þ.e. endurgjald fyrir notkun á annarri eign en fjármagni þ.e. 
náttúruauðlindinni.

EBITDA að frádreginni svokallaðri árgreiðslu sem er reiknuð sem 6% af fastafjármunum eins og 
þeir eru metnir af Hagstofunni hefur verið veruleg öll árin 2001 til 2010. Eftir að reiknuð er 

18 Sérfræðihópur skipaður af sjávarútvegs- og landbúnað; Greinargerð um hagræn áhrif af frumvarpi til nýrra laga 
um stjórn fiskveiða samkvæmt þingskjali 1475, 14. júní 2011. 
19 Í yfirliti Hagstofunnar er þessi áætlaða eign ekki sýnd í krónum en er hér reiknuð út frá árgreiðslunni. 
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ávöxtun á það fjármagns sem útgerðaraðilar hafa lagt fram má líta á það sem eftir stendur sem 
tekjur af nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar. Sú fjárhæð, þ.e. auðlindarenta á þessum árum er frá um 
6 mia. kr. lægst upp í nærri 22 mia. kr.  Að meðaltali á þessum áratug er rentan um 15 mia. kr. á 
ári. Sé rentan reiknuð sem umframarður, þ.e. hagnaður umfram þá 6% ávöxtun sem reiknuð hefur 
verið á rekstrarfjármuni kemur í ljós að umframarðurinn hefur verið frá tæplega 3% upp í 
rúmlega 12%. Að jafnaði var umframarðurinn 7%. 

Allmikill munur er á rentu eftir árum og eftir því um hvaða veiðar og skipategundir er um að 
ræða eins og tafla í fylgiskjalinu ber með sér. Hjá minnstu bátunum er rentan ekki mikil og tvö 
árin tekst ekki að ná 6% ávöxtun á fjármagn í rekstri. Að þeim frátöldum virðist ávöxtun umfram 
6%  hvað minnst hjá loðnubátum eða á bilinu 3,5% til 10%, sem kann að stafa af því að mikil 
tengsl milli veiða og vinnslu og hluti umframarðsins kann að koma fram í mikilli arðsemi 
fiskvinnslunnar. 

Hluti auðlindarentunnar kemur fram hjá vinnslufyrirtækjunum ef sala á hráefni, þ.e. fiskafla, til 
þeirra er ekki á markaðsverði. Má gera ráð fyrir að svo kunni að vera þegar veiðar og vinnsla eru 
á einni hendi eða fyrirtækin mikið tengd. Af upplýsingum um fiskverð má ráða að veruleg brögð 
séu að þessu og í veiðum og vinnslu á uppsjávarfiski er það fremur regla en undantekning að 
veiði og vinnsla sé á einni hendi.20 Í töflu 7 í fylgiskjalinu kemur fram að rekstrarafkoma 
vinnslufyrirtækja hefur einnig verið mjög góð, þótt EBITDA hlutfallið sé ekki eins hátt og í 
fiskveiðunum.  

Arðsemi fiskvinnslu hefur í heild verið góð. Arður umfram 6% árgreiðslu hefur á þessum tíma 
verið frá um 4% upp í tæp 23% af eignum og fjárhæð rentunnar hennar verðið að jafnaði 12,5 
mia. kr. á þessu tímabili og farið vaxandi hin síðari ár í yfir 20 mia. kr.  og verið áþekkur rentu í 
fiskveiðum. Bendir það til þess að vaxandi hluti umframarðs hafi verið færður úr veiðum til 
vinnslu. Breytileiki milli vinnslutegunda er einnig eins og eftirfarndi tafla 8 ber með sér.21

Mat á auðlindarenta í sjávarútvegi, fiskveiðar og fiskvinnsla 
EBITDA í sjávarútvegi í heild var á árunum 2001 til 2010 að jafnaði nærri 47 mia. kr. á föstu 
verðlagi ársins 2010. Lægst var EBITDA um 30 mia. kr. og fer yfir 60 mia. kr. á síðust tveimur 
árum og á árinu 2001. Reiknuð 6% ávöxtun á rekstrarfjármuni var að jafnaði um 19 mia. kr og 
sem eðlilegt er ekki mjög breytileg milli ára en fór þó lækkandi framan af tímabilinu. Þegar þessi 
ávöxtun er dregin frá EBITDA stendur umframarðurinn eða rentan eftir. Hún var breytileg frá 9,5 
mia. kr. og upp í rúmlega 47 mia. kr. Umframávöxtun á rekstrafjármagn var að jafnaði 8,7%, 
lægst tæp 3% á árinu 2004 og allt upp í tæp 15% á árinu 2009. 

Eins og fram kemur í gögnunum er afkoman breytileg eftir árum á þessu tímabili. Það á einnig 
við þótt litið sé til lengri tíma og einstakra greina eins og eftirfarandi línurit ber með sér. Það 
sýnir hreinan hagnað eins og Hagstofan reiknar hann þ.e. tekjur að frátöldum kostnaði og 
reiknaðri árgreiðslu 6% af fjármagni í rekstri. Myndin sýnir hvernig afkoma einstakra þátt hefur 
sveiflast verið breytileg í áranna rás en einnig vöxt til lengri tíma sem að einhverju leyti skýrist af 
gengisþróun. 

20 Samkvæmt greinargerð Sambands fiskvinnslustöðva til sjávarútvegsnefndar Alþingis hefur viðvarandi munur 
verið á verði á sölu afla beint til fiskvinnslustöðva og verði á fiskmörkuðum. 
21 Sveiflur í arðsemi ísfiskvinnslu virðist stafa af miklum sveiflum í verði á keyptum afla. 
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Niðurstöður.
Árlegar skýrslur Hagstofu Íslands um hag fiskveiða og fiskvinnslu bera með sér að afkoma og 
rekstur sjávarútvegs á fyrsta áratug aldarinnar hefur verið mjög góður og á það reyndar við lengra 
aftur í tímann. EBITDA í sjávarútvegi í heild hefur að jafnaði verið rúmir 45 mia. kr. á ári og 
farið yfir 60 mia. kr. síðustu árin. Á þessu tíu ára tímabili voru þannig yfir 450 mia. kr. til 
ráðstöfunar til að greiða niður skuldir, borga út arð og fjárfesta. 

Heildararðsemi svaraði til nærri 14,7% ávöxtunar á bundnu fé í rekstri eða 8,7% umfram 
reiknaða 6% árgreiðslu. Árleg renta af auðlindinni var þannig að jafnaði um 27 mia. kr. á ári eða 
um 270 mia. kr. á þessu tíu ára tímabili, sem sjávarútvegurinn hafði úr að spila eftir að allur 
kostnaður þ.m.t. fjármagnskostnaður var greiddur. 

 Sé slegið á verðmæti fiskveiðiauðlindarinnar út frá þessum tölum og miðað við sömu ávöxtun og 
á fjármagni útgerðarinnar verður niðurstaðan 445 mia. kr.

Samandregið um mat á rentu af fiskveiðiauðlindinni 
Eins og að framan greinir hafa ýmsir aðilar lagt mat á þá rentu af fiskveiðiauðlindinni, sem 
raungerist í fiskveiðum og fiskvinnslu. Samkvæmt skv. framangreindri greiningu á grundvelli 
upplýsinga Hagstofu Íslands er rentan á síðasta áratug talin hafa verið 27 – 28 mia. kr. að 
meðaltali á ári á verðlagi ársins 2010. Það mat má bera saman við mat þeirra annarra sem vitnað 
er til í álitsgerðinni. 

Hagfræðistofnun Háskóla Íslands (Daði Már Kristófersson): Meðaltal áranna 2002 - 2009 á 
verðlagi 2009, um 30% af aflaverðmæti eða  35 - 40 mia. kr. 
Rannsókna og þróunarmiðstöð HÁ (Stefán B. Gunnlaugsson): um 55 mia. kr., verðlag 2009 
Jón Steinsson hagfræðingur, 20 mia. kr. á verðlagi 2009 að meðaltali á árunum 1997 - 2008 með 
6% ávöxtunarkröfu fyrir fjármagn en 40 og 47 mia. kr. á árunum 2008 og 2009. 
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Útreikningu í álitsgerðinni á grundvelli upplýsinga Hagstofu Íslands 2001 - 2010; 10 - 45 mia.kr. 
á  einstökum árum, 27 – 28 mia. kr. að meðaltali á verðlagi 2010. 
Þórólfur Matthíasson  hagfræðingur, 10 – 20 mia. kr. árlega frá 2000 á verðlagi 2011 og 20 – 40 
mia. kr. síðustu árin. 

Að öllu þessu virtu virðist óhætt að slá því föstu að fiskveiðiauðlindin skilar mikilli rentu sem 
farið hefur vaxandi á síðustu árum. Virðist ekki óvarlegt að álíta að sem stendur sé hún um 40 
ma. kr. á ári. Í þessari greiningu og öðrum þeim sem til er vitnað hefur rekstrarhagnaður 
sjávarútvegsfyrirtækja verið lagður til grundvallar mati á auðlindarentunni. Er það eðlileg aðferð 
þegar reiknað er með að markaðaðstæður séu virkar, þ.e. fyrirtækin kaupi og selji afurðir og 
aðföng á markaðsverði. Á það einnig við um framleiðsluþættina, þ.e. að ávöxtun fjármagns ráðist 
á fjármálamarkaði og laun á virkum vinnumarkaði. Leiða má líkur að því að launaákvarðanir í 
sjávarútvegi fylgi ekki alltaf launamarkaði. Hlutaskiptakerfið er þess eðlis að það veitir 
sjómönnum hlutdeild í hækkuðu aflaverðmæti á sama hátt og laun lækka sjálfkrafa við lækkun á 
aflaverðmæti. Þar sem að hækkun fiskverðs hefur verið drifin áfram af markaðsaðstæðum, 
aukinni eftirspurn og gengisbreytingum, færir þetta kerfi sjómönnum launahækkanir án tillits til 
þess sem gerist á launamarkaði. Þessi sömu atriði skópu auðlindarentu í upphafi 
fiskveiðistjórnunarkerfisins og hafa aukið hana síðan. Í gegnum launakerfið hafa sjómenn því 
fengið hlutdeild í auðlindarentunni.

Um tilkall til auðlindarentunnar 
Í álitsgerð þessari er það lagt til grundvallar að fiskveiðiauðlindin sé í eigu þjóðarinnar og að á 
þeim grundvelli geti enginn annar gert réttmætt tilkall til rentu af henni. Í umræðum um þessi mál 
hefur ýmsum sjónarmiðum verið haldið fram sem draga eiga úr tilkalli þjóðarheildarinnar til 
rentunnar. Annars vegar hefur því verið haldið fram að rentan sé tilkomin fyrir aðgerðir og 
fjárfestingar útgerðaraðila og hins vegar að núverandi handhafar aflaheimilda hafi “keypt” 
rentuna af þeim sem upphaflega fengu úthlutun veiðiheimilda. 

Í umræðu um skattlagningu hagnaðar af fiskveiðiauðlindnni er því stundum haldið fram að þessi 
hagnaður sé tilkominn vegna starfsemi viðkomandi fyrirtækis fyrir tilstuðlan þeirra sem í það 
lögðu fé, þ.e. eigendanna. Þeir eigi því ekki að greiða frekari skatta af hagnaðinum en gengur og 
gerist í öðrum atvinnurekstri. Það er vissulega rétt að því marki sem um er að ræða tekjur af því 
fjármagni sem eigendur hafa lagt fram en hluti þessa hagnaðar er tilkominn vegna þess að eigandi 
náttúruauðlindarinnar lagði til nýtingarrétt á henni.  

Á skilgreiningu á rentu hér framar, einkum skortrentu, og útreikningum á henni sést að hún hefur 
ekkert að gera með það fjármagn sem eigendurnir hafa lagt fram. Rentan myndast vegna þeirrar 
ákvörðunar stjórnvalda að takmarka framleiðsluna. Hvort sem sú renta er tilkomin vegna 
hækkunar á söluverði á framleiðslueiningu eða lækkunar á meðalkostnaði er þar um að ræða 
afleiðingu af ákvörðun stjórnvalda um takmörkun veiða en ekki fjárfestingar einstakra fyrirtækja. 
Þvert á móti er það svo að auknar fjárfestingar draga að öðru jöfnu úr rentunni. en auka hlutdeild 
fjármagns í hagnaðinum. 

Ein þeirra leiða sem til umræðu hefur verið til að ná fram raunverulegu eignarhaldi þjóðarinnar á 
fiskveiðiauðlindinni, m.a. að auðlindarentan falli til hennar var að innkalla fiskveiðiheimildir og 
endurúthluta þeim með uppboðum. Þeim hugmyndum var m.a. andmælt með þeim rökum að frá 
upphafi kvótakerfisins hafi veiðiheimildir skipt um hendur og flust milli útgerðaraðila í stórum 
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stíl bæði með beinni sölu og kaupum á aflahlutdeildum og með kaupum og samruna á 
fyrirtækjum. Með þeim gjörningum hefði framtíðarrentan verið greidd út úr greininni en 
núverandi handhafar veiðiheimilda sætu ekki upp með hana. Þessi rök eiga rétt á sér að vissu 
marki en segja ekki alla söguna. 

Renta í fiskveiðum hefur verið breytileg í tímans rás og eins og sjá má í þeim töflum sem 
álitsgerðinni fylgja hefur hún farið vaxandi með tímanum. Ástæðurnar eru margar. Hækkandi 
afurðaverð og lækkað raungengi krónunnar hefur skipt miklu máli og hagræðing og aukin 
framleiðni hefur lagt sitt að mörkum. Af því má ætla að verð fyrir veiðiheimildir á þeim tíma sem 
þær voru fluttar milli aðila hafa ekki endurspeglað að fullu þá rentu sem nú er til staðar og er 
líklegt að núverandi handhafar keyptra aflaheimilda hafa í hendi sér verðmætari kvóta en þeir 
keyptu á sínum tíma.  

Um landfræðilega skiptingu kvóta og áhrif skattlagningar. 
Eitt þeirra álitamála sem rædd hafa verið í tengslum við gjaldtöku af fiskveiðum eru mismunandi 
áhrif hennar á byggðir landsins. Hefur því stundum verið haldið fram að veiðigjaldið sé skattur á 
landsbyggðina og er þá gengið út frá því hvernig aflaheimildir skiptast á heimahafnir fiskiskipa. 
Slíkur mælikvarði er ekki marktækur. Landfræðileg áhrif skattlagningar ráðast m.a. af því hvers 
konar gjaldtaka verður fyrir valinu en þó líklega meira af öðrum þáttum fiskveiðikerfisins. Hvað  
áhrif gjaldtöku varðar þarf að greina á milli skatta sem leggjast á eins og viðbótarkostnaður, þ.e. 
hækka meðalkostnað í viðkomandi starfsemi eða hvort um er að ræða skatt sem leggst á hagnað 
eða í þriðja lagi á rentu.  

Leggist gjald á með þeim hætti að jafna megi til kostnaðar, svo sem fast veiðigjald á hvert kíló af 
afla, hefur það áhrif á viðkomandi starfsemi. Slíkt gjald gerir það að verkum að starfsemin verður 
óhagkvæmari fyrir eiganda hennar og í versta falli leiðir til þess að hún leggst af ef afraksturinn 
nægir ekki til að greiða eðlileg laun og þá ávöxtun sem krafist er fyrir fjármagn. Í öðrum tilvikum 
kann hún að draga það mikið úr ávöxtuninni að það dragi úr hvata til fjárfestinga og aukinnar 
starfsemi. Samdráttur í starfsemi með því að óhagkvæmar einingar falla brott er þó ekki óæskileg 
ur þegar takmarka þarf viðkomandi starfsemi eins og í fiskveiðum. Hann kann hins vegar að 
rekast á önnur sjónarmið svo sem byggðastefnu. 

Gjaldtaka í formi skatts á hagnað, þ.e. rekstrarafgang í hefðbundnum skilningi, hefur önnur og 
minni áhrif en magngjöld. Hún eykur ekki meðalkostnað og hefur því ekki áhrif á hvaða 
starfsemi er hagkvæm svo lengi sem hún skerðir ekki eðlilega ávöxtunarkröfu. Hefðbundinn 
tekjuskattur leggst á ávöxtun á eigin fé fyrirtækja og getur dregið úr fjárfestingarhvata. Svo lengi 
sem ávöxtun á eigið fé eftir skatt er í það minnsta sambærileg við slíka ávöxtun í annarri 
atvinnustarfsemi er ekki að vænta neikvæðra efnahagslegra áhrifa. Tekjuskattur leggst á hagnað 
fyrirtækja. Hann er borinn af eigendum fyrirtækjanna og verður ekki velt yfir á starfsemina og 
laun að því gefnu að þau ráðist á markaði eða fari eftir almennum kjarasamningum. Skerði 
tekjuskattlagning ekki eðlilega ávöxtun eign fjár á hún ekki að hafa áhrif á staðsetningu  starfsemi 
og landfræðileg dreifing áhrifa af skattinum ræðst fyrst og fremst af búsetu eigendanna. 

Rentuskattur, það er skattur þar sem rentan er skattstofninn, er enn hlutlausari m.t.t. neikvæðra 
áhrifa en önnur skattlagning. Rentuskattur hefur ekki áhrif á hlutfallsleg verð framleiðsluþáttanna 
og leiðir því ekki til breytinga á ákvörðunum um þá. Þar sem hann snertir ekki ávöxtun fjármagns 
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þ.m.t. eign fjár22 hefur hann ekki neikvæð23 áhrif á fjárfestingaákvarðanir. Eins og tekjuskattur er 
rentuskattur alfarið borinn af eigendum viðkomandi fyrirtækja og landfræðileg áhrif ráðast  
af heimilisfesti þeirra. 

VI. Virðisauki og þáttatekjur í sjávarútvegi 2001 til 2010 

Virðisauki atvinnustarfsemi er samtala þeirra tekna sem falla til þeirra framleiðsluþátta sem að 
starfseminni koma með vinnuframlagi, fjármagni og óefnislegum eignum svo sem réttii til 
auðlinda. Virðisaukinn er þannig góður mælikvarði á efnahagslega þýðingu viðkomandi 
starfsemi og þáttatekjurnar, þ.e. skipting hans á framleiðsluþættina segir til um hverjir njóta hans. 
Efnahagslega þýðing fyrir þjóðarbúið ræðst að auki að verulegu leyti af því hvort þáttatekjurnar 
renna til innlendra aðila og skapa þannig aukin umsvif í hagkerfinu eða hvort þærr renna að 
mestu leyti til erlendra aðila svo sem erlendra24 eigenda, lánveitenda eða starfsmanna sem 
búsettir eru erlendis. 

Í gögnum Hagstofu Íslands25 eru greinagóðar upplýsingar um virðisauka í íslenskum sjávarútvegi, 
þróun hans á undanförnum árum og skiptingu hans í þáttatekjur. Í viðsuka 2 eru upplýsingar um 
virðisauka í sjávarútvegi og fleira honum tengt honum. Fjárhæðir hafa verið færðar til verðlags 
2010 með vísitölu neysluverðs til að unnt sé að skoða þróun sambærilegra talna í tímans rás. 

Virðisauki í sjávarútvegi á árunum 2001 til 2010 var að meðaltli um 115 mia. kr. á verðlagi ársins 
2010 en  hefur verið nokkuð breytilegur. Hann var mestur á fyrstu árum tímabilsins og svo aftur á 
síðustu árunum. Þetta skýrist að mestu leyti af sveiflum á raungengi íslensku krónunnar, sem á 

þessu tímabili hefur verið á bilinu 70 
upp í 110 og af verðbreytingum. 
Raungengið hefur einnig verið 
stærsti áttur í breytingu á 
verðvísitölu sjávarútvegs þegar hún 
er reiknuð miðað við fast verðlag 
eins og má ráða af eftirfarandi mynd. 
Myndin sýnir hreinan hagnað í 
sjávarútvegi þegar miðað er við 6% 
ávöxtun á fjármagni. Sýnir hún sterk 
tengl við gengi krónunnar sem 
eðlilegt er vegna sölu fisks og 
fiskafurða á erlendum mörkuðum. 
Styrk þessara tengsla má sjá af 

fylgni virðisauka í sjávarútvegi og raungengis sem fram í annarri mynd. Fylgnistuðullinn R2 er
0,74, sem skýrir þannig um ¾ af breytingum virðisaukans á tímabilinu.  

22 Þegar rentan er engin, þ.e. heildararðurinn er ekki meiri en eðlileg ávöxtun fjármagns, fellur rentuskattur út. 
23 Mikil renta getur laðað óeðlilega mikið fjármagn í viðkomandi sterfsemi sem að gefinni takmörkunum á 
framleiðslu dregur úr arðsemi hennar og breytir innbyrðis hlutföllum þáttatekna. 
24 Fyrirtæki í eigu erlendra aðila ber að skoða sem erlenda aðili í þessu samhengi. 
25 Hagtíðindi, Hagur fiskveiða og fiskvinnslu 
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Virðisaukinn er samtala þeirra tekna sem verða til í 
atvinnustarfsemi. Tekjurnar skiptast á þá 
framleiðsluþætti sem að starfseminni koma. 
Hefðbundin aðferð er að skipta framleiðsluþáttunum í 
vinnu, fjármagn og náttúruauðlindir. Við greining 
talna hér er gert ráð fyrir að þáttatekjurnar ráðist á 
markaði fyrir vinnu og fjármagn þótt álitamál kunni 
að vera að hvaða marki sú forsenda er fyrir hendi. 

Virðisaukinn á þeim áratug sem tafla tekur til, að 
meðaltali 115 mmia. kr., skiptist þannig að hlutur 
vinnunnar, þ.e. launakostnaður var að jafnaði um 67 
mia. kr. eða tæp 60% virðisaukans, hlutur fjármagns um 19 mia. kr. eða um 17% virðisaukans og 
hlutur auðlindarinnar um 28,5 mia. kr. þegar veiðigjaldið er talið með eða um 24% virðisaukans. 
Myndin sýnir hvernig þessi skipting var á þessum tíu árum. Hlutur launa hefur verið nokkuð 
stöðugur í krónum á föstu verðlagi talið en hefur lækkað nokkuð sem hlutfall virðisaukans. 
Hlutur fjármagns hefur einnig verið stöðugur sem eðlilegt er en hlutur auðlindarinnar hefur tekið 
á sig mestan hluta þeirra breytinga sem orðið hafa á virðisaukanum. Auðlindarentan, sem reiknuð 
er sem afgangsstærð þegar hluti launa og ávöxtun fjármagns hefur verið dregin frá 
virðisaukanum, breytist meira og með öðrum hætti en aðrar þáttatekjur. Renta, að meðtöldu 
veiðigjaldinu sem er hluti hennart, var lægst á þessum tímabili um 10% virðisaukans en hæst fór 
hún í um 35% hans. Veiðigjaldið sjálft hefur lengst af verið í kring um 1% af virðisaukanum og 
farið hæst í 1,7%. 

Myndin til hliðar sýnir hvernig 
breytingum á virðisaukanum og 
þáttum hans var háttað á þessum 
áratug. Lækkun virðisaukans á 
árunu um miðjan áratuginn er 
fyrst og fremst afleiðing af háu 
raungengi krónunnar á þessum 
árum. Sú lækkun kemur 
aðallega fram á rentunni. Segja 
má að í stað hárrar rentu af 
auðlindinni hafi þjóðin notið 
lægra verðs á innfluttum vörum 
og hærri kaupmáttar af þeim 
sökum. Við lækkun 
raungengisins verður mikil 
breyting. Verðlag á innfluttum 
vörum hækkar mjög og 

kaupmáttur lækkar. Rentan af náttúruauðlindinni hækkar og hefði vegið nokkuð upp á móti hefði 
hún runnið til almennings með einhverjum hætti. 

Meðfylgjandi graf sýnir hlutfallslega skiptingu virðisaukans á árunum 2001 til  Grafið sýnir 59% 
hlutdeild vinnu, 17% hlutdeild fjármagns og 24% hlutdeild auðlindarinnar þegar veiðigjaldið er 
meðtalið. Önnur mynd blasir við þegar litið er á hvernig þessi sami virðisauki skiptist handhafa 
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framleiðsluþáttanna. Launþegar hafa fengið 
sín 59% virðisaukans. Eigendur fjármagns 
(sjávarútvegsfyrirtækin og lánveitendur) 
þeirra hafa fengið í sinn hlut afganginn af 
virðisaukanum, þ.m.t. mestan hluta 
rentunnar að frátöldu veiðigjaldinu eða alls 
40% en fulltrúi eiganda auðlindarinnar, 
ríkið, fékk í sinn hlut um 1%. Segja má að 
þetta sé nokkuð vanmat  á hluta ríkisins þar 
sem því eigi að telja til tekna þann 
tekjuskatt sem greiddur var af þeirri rentu 
sem rann til annarra þ.e. hagnaði 
fyrirtækjanna umfram “eðlilegan hagnað” 
og launþega af launum umfram 
markaðslaun, þ.e. án tengingar við aflaverð. 
Með hliðsjón af raunverulegum 

tekjuskattsgreiðslu sjávarútvegsfyrirtækja verður að ætla ekkert af rentunni hafi skilað sér með 
þessum hætti frá fyrirtækjunum en að fullu frá launþegunum þótt erfitt sé að leggja mat á það í 
fjárhæðum. 

VII. Um skattlagningu auðlindarentu 

Auðlindarenta, sem nýtt er til sameiginlegra útgjalda og kemur í stað annarrar tekjuöflunar felur 
ekki í sér skerðingu á rétti einstaklinga til að ráðstafa tekjum sínum eins og gildir um almenna 
skattlagningu. Þau verðmæti sem með auðlindarentunni eru flutt í sameiginlegan sjóð eru 
verðmæti sem voru þegar í sameign þjóðarinnar en ekki eign annarra. Sum þeirra sjónarmiða sem 
taka þarf tillit til við almenna skattlagningu eiga því ekki við með sama hætti um skattlagningu 
auðlindarentu eða þau verður að túlka í þrengra samhengi.  Skattlagning auðlindarentu hefur ekki 
áhrif á hlutfallslegt verð annarra framleiðsluþátta eins og flest önnur skattlagningog er því 
hlutlaus gagnvart hlutfallsverðum. 

Renta af náttúruauðlind er til staðar ef framleiðsla og sala á vöru eða þjónustu sem nýtir þessa 
auðlind leiði til virðisauka26 sem er umfram eðlilegar27 tekjur af vinnu og fjármagni við 
framleiðsluna. Þegar greidd hafa verið laun, hráefni og aðkeyptar vörur og þjónusta svo og 
reiknað hefur verið eðlilegt endurgjald fyrir fjármagn (vextir og hagnaður) kann hluti 
virðisaukans að standa eftir sem renta af auðlindinni. Þessi renta er eign þess sem á 
náttúruauðlindina.  

Megintilgangur með skattlagningu rentu af náttúrurauðlind í eigu þjóðarinnar er að færa rentuna 
til eiganda hennar, þ.e. þjóðarinnar. Ýmsar aðferðir eru færar í þeim tilgangi og hafa þær 
mismunandi áhrif og afleiðingar. Munur er á því hve vel þeim tekst að ná til allrar rentunnar, 
munur er á efnahagslegum áhrifum og misjöfn áhrif geta verið á starfsemi og hagkvæmni 

26 Hugtakið virðisauki er hér notað í hefðbundnum skilningi sem samtala af tekjum framleiðsluþáttanna; vinna 
(laun),  fjármagn (vextir, rekstrarhagnaður) og náttúruauðlind (renta). 
27 Með eðlilegan kostnað er átt við að virkur samkeppnismarkaður sé til staðar sem ráði verðmyndun á launum, 
öðrum aðföngum og fjármagni. 
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fyrirtækjanna sem að nýtingunni standa. Aðferðirnar hafa hver og ein sitthvað sér til ágætis en 
jafnframt sína ókosti.  

Helstu tiltækar leiðir til að skapa þjóðinni hlutdeild í auðlindarentunni má setja í fjóra 
meginflokka: A) Bein nýting ríkisins á auðlindinni, B) Sala á nýtingarheimildum,  C) Árleg 
gjaldtaka fyrir nýtingarleyfi, D) Breytilegur tekjuskattur eða álag á tekjuskatt28 og E) Bein 
skattlagning  auðlindarentu. Engin af þessum leiðum er gallalaus en hugsanlegt er að nálgast sett 
markmið með blöndu af þessum leiðum eftir því um hvaða náttúruauðlindir er að ræða og hvaða aðstæður 
eru til staðar. 

A. Eignarhald ríkisins á þeim aðila sem sér um nýtinguna og selur afurð hennar er velþekkt aðferð. Með 
því verður ríkið sjálfkrafa eigandi auðlindarentunnar. Það fyrirkomulag kann að vera heppilegt eða 
jafnvel nauðsynlegt við vissar aðstæður sen í öðrum tilvikum mæla sterk rök gegn slíku fyrirkomulagi. 
Þessari aðferð hefur verið beitt víða um heim, einkum í orkuvinnslu svo sem hér á landi og 
jarðefnavinnslu. Er það gert á misjöfnum forsendum og með misjöfnum árangri að því er tekur til 
skila á auðlindarentu. Þessi leið kemur einkum til álita þegar markaðsaðstæður eru ófullkomnar hvort 
sem er m.t.t. nýtingar á auðlindinni eða sölu á afurðinni svo sem er við nýtingu á orkuauðlindum til 
stóriðju. M.t.t. fiskveiða þar sem fjöldi útgerða er til staðar og fiskur er seldur á markaði kemur hún 
vart til álita.  En þetta er sú aðferð sem lengst af hefur verið viðhöfð til að ná rentu af nýtingu 
orkuauðlindarinnar til almennings.

B. Sala á nýtingarheimildum. Sala á nýtingarheimildum getur verið með ýmsum hætti allt frá uppboði á 
nýtngarheimildum til lengri tíma til skammtímaleigu. Fræðilega séð á þessi leið að geta skilað 
meginhluta auðlindarentunnar til eigandans en krefst þess að markaðurinn sé virkur og gagnsær. 
Tiltekið umfang nýtingar í tiltekinn tíma er boðið út og selt hæstbjóðanda eða leigt þeim sem best 
býður. Skv. fræðunum er bjóðandinn tilbúinn að kaupa þar til verðið er svo hátt að það nægir ekki til 
að mæta kostnaði þ.m.t. ávöxtun eigin fjár og því verði fullkomin skil á rentunni til eigandans ef 
fullkominn markaður er fyrir hendi. Mikill kostur þessarar aðferðar er að með henni verður verðmæti 
veiðiheimildanna sýnilegt og greiðslugeta fyrirtækjanna kemur í ljós í því sem þau bjóða. Lengd 
heimildatímabilsins og/eða framlengingarréttur er mikilvæg rekstrarforsenda kaupandans en getur 
fyrir seljandann falið í sér afsal á ávinningi af breyttum aðstæðum á umsömdum nýtingartíma. 
Uppboð eru vandasöm í framkvæmd. og fela uppboð í sér hættu á samráði tilboðsgjafa eins og sýnt 
hefur sig erlendis og eins er samráð bjóðenda möguleg einkum þegar fá fyrirtæki eru virk á 
uppboðsmarkaðinum t.d. vegna þess að mörg eru þegar í hámarki kvótaeignar eða fákeppnismerkaður 
er til staðar af einhverjum ástæðum svo sem í sérhæfðum veiðum eins og uppsjávarfiskveiðum. Þá 
fylgir uppboðsaðferðinni hætta á mikilli skuldsetningu ef tímabilið sem greitt er fyrir í upphafi er 
langt. Á móti þessum ókostum má e.t.v vinna með sveigjanlegu uppboðsformi t.d. með að bjóða upp 
nýtingarheimildir til mislangs tíma og svokallaðri leigutilboðsleið.29 

C. Árlegt nýtingargjald sem miðast við nýtingarmagn er algengt form gjaldtöku fyrir nýtingu á 
náttúruauðlindum. Gjaldið getur verið föst krónutala á nýtingareiningu eins og nú er í veiðigjaldinu 
eða að gjaldið er fast hlutfall af söluverði afurðarinnar eins og lagt er til grundvallar í lögum um 
kolvetnisskatt í olíuvinnslu. Kostur við nýtingargjald er fyrst og fremst að það er fremur einfalt í 
framkvæmd. Ókostur við það er að það nær ekki til allrar auðlindarentunnar og annar er sá að aukinn 
kostnaður við nýtingu auðlindarinnar af þess sökum getur gert það að verkum að áður hagkvæmir 
framleiðslukostir verða óhagkvæmir og falla niður. 30 Gjaldtaka með þessum hætti er þó réttlætanleg 

28 Þessi aðferð er stundum talin undirflokkur rentuskatts en er hér talin sérstaklega þar sem skattstofninn 
(rekstrarhagnaður) er annar en hjá rentuskattlagningunni. 
29 Þorkell Helgason og Jón Steinsson; Tilboðsleið: Ráðstöfun aflahlutdeilda með samþættingu endurúthlutunar og 
tilboðsmarkaðar. Fylgiskjal með skýrslu starfshóps um endurskoðun á fiskveiðistjórnunarkerfinu, 2010. 
30 Þetta á ekki eða í litlum mæli við þegar nýtingin er takmörkuð af verndunarástæðum.  
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að því marki sem gjaldið endurspeglar fórnarkostnað vegna annarra nýtingarmöguleika fyrir 
auðlindina, umhverfiskostnað og annan kostnað sem fellur til. Sé gjaldið er föst krónutala verður það  
hlutfallslega minni hluti auðlindarentunnar eftir því sem hún er meiri. Á það einnig við um gjald sem 
er hlutfall af tekjum þótt í minna mæli sé. 

D. Breytilegur tekjuskattur felst í því að tekjuskattshlutfallið er látið ráðast af hagnaðinum og er því 
hærra sem hagnaðurinn er hærra hlutfall heildartekna eða að lagður er á viðbótartekjuskattur sem 
miðast við sambærilegar forsendur. Þessi aðferð hefur þann kost að byggt er á sömu forsendum og 
álagning tekjuskatts og því talin fremur einföld í framkvæmd. Ókostirnir eru hins vegar allmargir m.a. 
þeir að hagnaður og tekjuskattstofn skv. skattalögum annars vegar og og renta hins vegar eru oft mjög 
frábrugðin, a.m.k. hér á landi, vegna mikilla áhrifa fjármálafærslna, afskrifta o.fl. Auk þess verður að 
ætla að í grein með fjölda misstórra fyrirtækja og sumum hverjum í blandaðri starfsemi verði erfitt að 
ná viðunandi samræmi. Afbrigðum þessarar aðferðar er oft beitt í skattlagningu hagnaðar af 
olíuvinnslu (kolvetnisskattur) þar sem skattalegur frádráttur fjármagnsliða er þó takmarkaður til þess 
að komast fram hjá hluta af framangreindum annmörkum. 

E. Skattlagnin auðlindarentu. Með þessari leið er leitast við að einangra auðlindarentuna hjá hverri 
rekstrareiningu, þ.e. tekjur umfram rekstrargjöld að meðtalinni eðlilegri ávöxtun fjármagns, og 
skattleggja hana. Sé gengið út frá því að þjóðin eigi allt tilkall til rentunnar ætti skattlagningin að 
miðast við skila allri rentunni. Jafnvel þótt gert sé ráð fyrir að ávöxtun eigin fjár sé ákveðin m.t.t. 
áhættu og innifalin í kostnaði verður að gera ráð fyrir einhverjum frávikum og að í reynd náist 
auðlindarentan aldrei að fullu. Gallar við  beina skattlagningu auðlindarenntu, einkum með mjög háu 
hlutfalli er að hún kann að draga úr hvata til hagkvæmni ef lægri rekstrarkostnaður skilar sé ekki til 
rekstraraðilanna. Úr þessum galla má draga með því að nota staðlaðan kostnað í stað raunverulegs 
kostnaðar.31 Skattlagning auðlindarentu má byggja á bókhaldi viðkomandi fyrirtækja og er hún í 
flestum atriðum hliðstæð tekjuskattlagningu með frávikum m.t.t meðhöndlunar á fjármagnstengdum 
liðum o.fl. eftir því hvaða undiraðferð er beitt en þar er úr nokkrum að velja. Í boxinu hér á eftir er 
gerð grein fyrir n0kkrum afbrigðum rentuskattlagningar.32 

Eins og fram hafa allar þessar aðferðir kosti og galla og henta þær misvel eftir því í hvaða 
samhengi á að beita þeim. Eins er eftir atvikum mögulegt að beita fleiri en einni þeirra í einu sem 
getur aukið skilvirkni þeirra í heild og dregið úr neikvæðum efnahagslegum og rekstrarlegum 
áhrifum. 

31 Í skýrslu með nafninu “Resource Rent Taxation and Benchmarking” frá Centre for Enegy Policy and Economics 
Swiss Federal Institutes of Technology er fjallað um þessa aðferð m.t.t. raforkuframleiðslu. 
32 Byggt á skýrslu sérfræðingahóps AGS sem unnin var fyrir fjármálaráðuneytið. Advancing Tax Reform and the 
Taxing of Natural Resources, May 2011. 
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VIII. Skattlagningarsjónarmið

Sú skoðun hefur lengi verið uppi að ástæða sé til að skattleggja fiskveiðar sérstaklega sem og 
hagnað annarra sem nýta og hafa hag af aðgangi að auðlindum í sameign þjóðarinnar. og hefur 
það verið gert þótt í smáu sé frá 2001. Þetta álit kemur m.a. fram í skýrslu Auðlindanefndar frá 
árinu 2000 en þar segir m.a: “........er nefndin þeirrar skoðunar að rétt sé að stefna að greiðslu 
fyrir afnotarétt af öllum auðlindum sem eru í eigu ríkis eða þjóðar af tvennum ástæðum: annars 
vegar til að greiða kostnað ríkisins af stjórn og eftirliti með viðkomandi auðlind, hins vegar til að 
tryggja þjóðinni í heild sýnilega hlutdeild í þeim umframarði (auðlindarentu) sem nýting hennar 
skapar.” Segja má að í þessu komi fram þau meginrök fyrir skattlagningu auðlindarentu, sem 
haldið hefur verið fram. Annars vegar sjálfbærnirök, þ.e. að tekjur af auðlindinni beri uppi þann 
kostnað sem umsýslu um hana hefur í för með sér og/eða lagt er sameiginlega í til að auka 
verðmæti hennar og nýtingu. Hins vegar jafnræðisrök þess efnis að allir þeir sem eiga auðlindina 
njóti hennar. 

Andstaða við auðlindaskattlagningu hefur einkum verið rökstudd með þrennum hætti. Í fyrsta 
lagi með hugmyndafræðilegri afstöðu þess efnis að öll verðmæti, þ.m.t. auðlindir jarðar eigi að 
vera í höndum einstaklinga og þeim sé best treystandi til að nýta þau öllum til heilla. Þessi 
afstaða byggir á þeirri forsendu að fullkominn og gagnsær markaður sé fyrir hendi en því verður 
varla haldið fram með rökum þar sem takmarka þarf aðgang að auðlind eins og er um fiskveiðar 
hér á landi. Í öðru lagi er því haldið fram að eðlilegt sé að auðlindarentan falli þeim í skaut sem 
lagt hafa í fjárfestingu til að nýta auðlindina. Því er til að svara að auðlindarentan er hagnaður 
umfram það sem þarf til að fjárfesting sé ávöxtuð í samræmi við aðstæður á markaði og með 

Mismunandi rentuskattar 

Rentuhlutdeild (Brown Tax). Ríkið kemur fram sem óvirkur fjárfestir, þ.e. tekur þátt í öllum 
útgjöldum, þ.m.t. fjárfestingum í sama hlutfalli og skatturinn er og fær hlutdeild í öllum tekjum 
með sama hætti. Öll fjárfesting er gjaldfærð samstundis og nettóskatttekjur skila sér ekki fyrr en 
allur stofnkostnaður hefur verið jafnaður. Bókhald og afskriftir skipta ekki máli. Skatturinn er 
ákveðinn á grundvelli sjóðsstreymis. Afbrigði af þessari aðfer er að í stað þess að ríkið taki þátt 
í fjárfestingunni fái fjárfestar árlega reiknað álag á yfirfært uppsafnað tap þar til það er uppurið. 
Álagið miðast við ávöxtunarkröfu fjárfestisins.  

Viðbótarskattur á sjóðsstreymi. Þessi aðferð byggist á því að auk venjulegs tekjuskatts er 
lagður viðbótarskattur á leiðréttan á reikningslegan skattstofn með því að bæta við hann 
afskriftum og vöxtum en draga frá fjárfestingarútgjöld ársins. Þannig næst sjóðstreymi ársins 
sem skattstofn. Uppsafnað tap er frádráttarbært. Ýmis afbrigði þessarar aðferðar þekkjast en 
hún er m.a. notuð í Englandi vegna olíuvinnslu í Norðursjó.  

Viðbótarskattur með fjármagnskostnaði. Í stað þess að byggja á sjóðstreymi eins og gert er 
hér að framan byggist þessi aðferð á því að vaxtagjöld eru ekki frádráttarbær en heimilt er draga 
frá reiknaða ávöxtun á óafskrifaða bókfærða eign í fastafjármunum. Með því næst jafnræði milli 
skuldsetningar og eiginfjármögnunar og afskriftir hafa ekki áhrif þar sem þær lækka 
frádráttabæra reiknaða ávöxtun. Í Noregi er þessi aðferð notuð við skattlagningu 
vatnsorkufyrirtækja. 
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skattlagningu er því ekki verið að skerða eðlilegar tekjur af því fjármagni sem lagt hefur verið 
fram. Auðlindarentan verður ekki til vegna fjárfestingarinnar heldur vegna þess að samfélagið 
hefur ákveðið að vernda auðlindina með takmörkun á sókn í hana eða náttúrulegar aðstæður 
skapa hana. Í þriðja lagi hefur því verið haldið fram að ekki sé þörf á skattlagningu eða öðrum 
ráðstöfunum til að ná til auðlindarentunnar hún muni skila sér til þjóðarinnar þegar handhafar 
hennar verji henni til fjárfestinga eða neyslu. Þessi rök fá ekki staðist. Það fé sem tekið er með 
skattlagningunni ratar einnig út í efnahagslífið og skapar tekjur og eykur fjárfestingu. Án 
skattlagningar rentu er hætta á að fjárfesting stjórnist af rentusókn sem leiði til óhagkvæmni.  

Þótt samstaða sé um skattlagningu fiskveiðiauðlindarinnar til að tryggja almannahag og jafnræði 
þarf að gæta þess að skattlagningu verði valin búningur við hæfi og að hún hafi sem minnst 
neikvæð áhrif. Skattar á framleiðsluþætti, t.d hækkun launatengdra gjalda, hækkar verð á vinnu 
og dregur úr eftirspurn eftir vinnuafli. Skattar á  fjármuni geta dregið úr fjárfestingum. Æskilegt 
er að velja í hverju tilviki skatta sem eru sem mest hlutlausir m.t.t. ákvarðana um ráðstöfun á 
fjármunum og fjárfestingar. Gjald sem leggst beint á auðlindarentuna hefur ekki óæskileg áhrif á 
eftirspurn eftir öðrum framleiðsluþáttum og má því segja að auðlindagjald sé hlutlaus 
skattheimta.  

Eins og fram kemur í kafla um skattlagningu auðlindarentu eru ýmsar nálganir mögulegar og val 
á leiðum ræðst mikið af því hver markmið skattlagningarinnar eru og hvaða áherslur eru lagðar á 
einstök atriði. Meðal þess sem skilur á milli leiðanna sem til boða standa eru mismunandi áhrif á 
hagfellda nýtingu, mismunur á því til hve stórs hluta auðlindarrentunnar skattlagningin getur náð 
til og mismunandi áhrifa á hvata til hagkvæmni í rekstri.   

Neikvæð áhrif á hagfellda nýtingu auðlindar geta verið með þeim hætti að skattlagning komi í 
veg fyrir nýtingu framleiðslukosta sem annars væri hagkvæmir. Skattlagning í formi fasts gjalds 
fyrir hverja nýtingareiningu t.d. framleidda orku eða aflamagn hafa þau áhrif að einhver 
framleiðsla verður óhagkvæm sem skilað hefði arði án skattsins. Þessi galli gerir það ekki að 
verkum að þessari skattlagningaraðferð verður ekki  alltaf beitt með góðum árangri. Í mörgum 
tilvikum fylgir nýtingu auðlindar einhver umhverfiskostnaður eða fórnarkostnaður vegna annarrar 
mögulegrar nýtingar33.  Í öðrum tilvikum er nýting sem gæti verið hagkvæm til skamms tíma 
takmörkuð vegna langtímasjónarmiða og verndunar. Í báðum þessum tilvikum getur fast gjald 
komið að góðum notum ekki aðeins sem leið til að ná til rentunnar heldur einnig til að styðja við 
hagkvæmni og verndun með því að gera ofnýtingu óhagkvæma. 

Annað sjónarmið er að hve miklu leyti tekst skattlagningunni að ná til allrar auðlindarentunnar. Í 
því efni skiptir það ekki einungis máli hversu skilvirk hún er í þeim skilningi að geta skilað 
eignandanum allri þeirri rentu sem hann á rétt á heldur ekki síður þau jafnræðissjónarmið að allir 
sem fengið hafa heimild til að nýta sameiginlega auðlind standi jafnfætis. Fast gjald á 
nýtingareiningu felur í sér að í sumum tilvikum getur það leitt til þess að öll auðlindarentan er 
tekin burt og e.t.v rúmlega það, þ.e. venjulegur hagnaður er skertur líka en í öðrum tilvikum er 
fasta gjaldið aðeins lítið brot af auðlindarentunni. Til að mæta þessum sjónarmiðum er gjaldtaka 
sem tekur mið af auðlindarentunni sjálfri betri kostur. 

33 Undir þetta fellur m.a. þau verðmæti sem felast í því að láta auðlindina ósnerta. 
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Í þriðja lagi þarf að gæta þeirra sjónarmiða að gjaldtakan hafi ekki þau áhrif að draga úr 
rekstrarhagkvæmni, þ.e. að hvati til að halda kostnaði niðri hverfi. Á slíku er t.d. hætta ef allar 
tekjur af hagræðingu eða sparnaði í tilkostnaði er tekinn burtu með skattlagningu. Þetta þarf fyrst 
og fremst að hafa í huga ef gjaldið er mjög hátt hlutfall auðlindarenntunnar. Draga má úr þessum 
áhrifum að einhverju leyti með því að nota staðlaðan kostnað, t.d. meðalkostnað í sambærilegri 
starfsemi í stað raunverulegs kostnaðar einstaks fyrirtækis þegar reiknaður er skattstofn 
auðlindarentuskatts. 

Að lokum skal getið þeirra sjónarmiða að gjaldtökufyrirkomulagið kann að hafa áhrif á 
fjárbindingu og skuldsetningu nýtingarfyrirtækjanna ef gjaldið fellur til áður en rentan skilar sér. 
Getur það átt sér stað í öllum þeim gjaldtökuformum sem nefnd hafa verið. Augljósast er það ef 
um uppboð er að ræða, nýtingartímabilið er langt og tilboðsfjárhæðin greidd í upphafi. Á móti 
þessu má vinna með greiðsludreifingu. Aukin fjárbinding getur einnig stafað af kröfum um 
greiðslu árlegs veiðigjalds og skattlagningu auðlindarentu að því leyti sem til greiðslu kemur áður 
en renta skilar sér til nýtingaraðilans, þ.e. að hann hefur þegar greitt allan kostnað þar meðtalin 
stofnkostnað. Álitamál er þó hvort það sé eðlileg krafa að eigandi auðlindarinnar bíði með að fá 
sinn arð þar til aðrir, þ.e. eigendur annarra verðmæta svo sem auðlindarinnar hafa fengið ávöxtun 
á eign sína greidda. 

Meginmarkmið með skattlagningu í sjávarútvegi eru þau að tryggja það að rentan af 
fiskveiðiauðlindinni skili sér til þjóðarinnar. Ennfremur að skattlagningin verði með þeim hætti 
að jafnræði sé milli þeirra sem í útgerð standa, áhrif á hagkvæmni verði ekki meiri en sem 
samræmist verndun, veiðitakmörkunum og tilkostnaði og að hvata til hagkvæmni verði ekki eytt. 
Ljóst er að að engin þeirra aðferða sem lýst hefur verið getur ein og sér náð þessum markmiðum 
með fullnægjandi hætti. Útboðsleiðin er vandmeðfarin og frá jafnræðissjónarmiði kann hún að 
vera vafasöm á meðan sumar hlutdeildir eru afhentar án endurgjalds nema önnur gjaldtaka jafni 
þann mun. Árlegt gjald á veiðieiningar er velvirkt að því marki að gjaldið svarar til kostnaðar og  
fórnarkostnaðar og getur reyndar verið hærra að því marki að það styðji veiðitakmarkanir vegna 
verndunar. Það nær þó ekki til nema hluta rentunnar og samræmist jafnræðissjónarmiðum ekki 
nægilega vel. Skattlagning sjálfrar rentunnar kemst næst því að geta náð til allrar rentunnar en er 
nokkuð vandasöm í framkvæmd og getur haft neikvæð áhrif á hvata til að hagræða ef ekki eru 
gerðar sérstakar ráðstafanir. 

IX. Núverandi fyrirkomulag á skattlagningu
Skattlagning fiskveiða hefur til þessa verið í formi veiðigjalds. Er það ákveðið árlega með 
reglugerð, nú reglugerð nr. 709, 14 júlí 2011, sem nú er byggð á lögum nr. 116/2006 um stjórn 
fiskveiða með síðari breytingum. Stofn gjaldsins er samanlagt aflaverðmæti á 12 mánaða tímabili 
sem lýkur 30 apríl næst fyrir gildistöku þess að frádregnum launum sem reiknast fast hlutfall af 
aflaverðmæti og olíukostnaði og öðrum almennum rekstrarkostnaði, sem framreiknaðir eru frá 
föstum stærðum sem ákveðnar voru fyrir árið 2000. Veiðigjaldinu er svo skipt á einstakar 
fisktegundir á grundvelli þorskígildisstuðla sem taka mið af aflaverðmæti þeirra í hlutfalli við 
þorsk. 

Kostir við þessa skattlagningu er að hún er tiltölulega einföld í framkvæmd, stofninn er vel 
skilgreindur og innheimtan skilvirk. Ókostir eru einnig á henni og hætta á að þeir verði augljósari 
og afleiðingar þeirra meiri með aukinni skattlagningu. Samkvæmt núverandi framkvæmd deilist 
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gjaldið á útgerðir í samræmi við þorskígildi, þ.e. verðmæti heildarafla sem segir oft lítið um 
hagnað og hvað þá rentu í veiðum einstakra fisktegunda. Þá kann grunnur kostnaðarliða. þ.e. 
launa sem hlutfall af tekjur og annars kostnaðar að henta misvel fyrir veiðitegundir og 
framreikningur olíukostnaðar í dollurum veldur óeðlilegum sveiflum. Þar sem þessi aðferð er 
ekki hlutlaus og beinist ekki að auðlindarentunni sem slíkri heldur að heildartekjum getur hún 
leitt til óhagkvæmni og ójöfnuðar. Verður það einkum áberandi ef gjaldtakan er orðin veruleg. 
Gjaldtaka af þessari tegund á þó rétt á sér að því marki sem hún styður aflatakmarkanir sem settar 
eru eða er ætlað að standa undir kostnaði við fiskveiðistjórnunarkerfið. 

X. Viðskipti með aflaheimildir

Meðal verkefna nefndarinnar var að fjalla um skattlagningu hagnaðar af viðskiptum með 
aflaheimildir. Þessu viðskipti eru af tvennum toga. Annars vegar er um að ræða leigu á aflamarki 
og hins vegar sölu á aflahlutdeild. Í flestum tilvikum er um viðskipti á milli útgerðaraðila að 
ræða. Í einhverjum tilvikum kann aðili sem ekki stundar sjálfur útgerð að leigja frá sér aflamark 
en það er sjaldgæft vegna þeirra takmarkana sem um það gilda. Sala á aflahlutdeildum einnig 
tvíþætt. Annars vegar selja útgerðir og kaupa aflahlutdeildir í ákveðnum tegundum til að hagræða 
með sérhæfingu og hins vegar kann útgerðarfyrirtæki að vera að draga saman seglin eða að hættta 
starfsemi. Í þeim tilvikum að handhafi aflaheimildar nýtir hana ekki sjálfur eða selur hana frá sér 
kunna að vera til staðar sérstök sjónarmið sem eðlilegt er að taka tillit til við skattlagningu.  

Leiga á aflamarki 
Þegar útgerð kýs að leigja öðru aflamark í stað þess að veiða fiskinn sjálf endurspeglar það verð 
sem hún setur upp þann hagnað sem hún reiknar sér umfram tilkostnað. Er því eðlilegt að líta á 
tekjur hennar af leigunni sömu augum og tekjur af sölu afla og að hún greiði þau gjöld og skatta 
sem fallið hefðu til hefði hún stundað veiðarnar sjálf. Líta má svo á að verið umfram veiðigjöldin 
séu fyrst og fremst renta en þó geta aðstæður valdið því að jaðarverð á aflamarki ráðist af öðru, 
einkum að útgerð sé að tryggja sér heimildir fyrir lönduðum meðafla eða umframafla. Með 
greiðslu leiguverðsins endurgreiðir leigutakinn leigusalanum veiðigjöldin og greiðir honum 
einnig eftir atvikum hluta af hagnaði af veiðunum. 

Stundi leigusalinn ekki sjálfur útgerð á sama tíma og hann leigir frá sér aflamark eiga sömu 
sjónarmið við varðandi greiðslu veiðigjalds og frádrátt kaupverðs hjá leigutaka. Í þessu tilviki er 
leigusalinn að fá tekjur af leigu réttinda sem hann nýtir sér ekki og gætu því önnur sjónarmið átt 
við um skattlagningu og kemur til álita að meðhöndla leigutekjur í þessu tilviki með sérstökum 
hætti og leggja á þær sérstakan útgönguskatt. Í ljósi þeirra takmarkana sem í þessu efni gilda er 
þó vafi á hvort tilefni sé til þess. 

Leigutaki sem greitt hefur leigu fyrir aflamark hefur með því greitt kostnað sem gengur til öflunar 
á tekjum. Samkvæmt tekjuskattslögum er slíkur kostnaður frádráttabær frá tekjuskattsstofni og í 
samræmi við það hefur verið heimilt að fara á þann veg með það sem greitt hefur verið fyrir 
aflamark. Engu breytir í þessu efni þótt leiguverðið sé að hluta til vegna gjalda leigusalans sem 
eru ekki frádrátttabær frá tekjuskattstofni þar sem greiðslur leigutakans mynda að sama marki 
skattstofn hjá leigusalanum. Er því ekki þörf á neinum sérákvæðum í þessu efni. 
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Sala á aflahlutdeild 
Selji handhafi aflahlutdeildar hana eða hluta hennar frá sér án þess að kaupa aðra í staðinn er 
hann að ráðstafa réttindum sem honum hefur verið úthlutað eða hann keypt. Verð þessara réttinda 
er fyrst og fremst væntar tekjur umfram kostnað, þ.e. rentan sem í réttindunum felst. Söluverðið 
er þannig fyrir hluta af sameiginlegum réttindum og vekur upp spurningu um réttmæti slíkra 
tekna og í því ljósi kemur til álita að skattleggja slíkar tekjur sérstaklega eða gera aðrar jafngildar 
ráðstafanir. Hafa þarf þó í huga að slík skattlagning kann að hindra eða draga úr vilja til að hætta 
veiðum og þannig torveldað nýliðun í greininni. 

Kaup á aflahlutdeild 
Um skattalega meðferð á sölu og kaupum á aflahlutdeildum gilda bæði almenn og sérstök ákvæði 
skattalaga. Tekjur af sölu aflahlutdeildar telst að fullu til skattskyldra tekna og er ekki heimilt að 
færa óafskrifað stofnverð þeirra til frádráttar sbr. 3. mgr. 48. gr. sem fer hér á eftir.

48 gr. (ófyrnanleg réttindi)“Stofnkostnað við kaup á réttindum sem ekki rýrna vegna notkunar er 
eigi heimilt að fyrna. Til stofnkostnaðar samkvæmt þessari málsgrein telst m.a. keyptur réttur til 
nýtingar á náttúruauðæfum, svo sem kaup á varanlegri aflahlutdeild og sambærilegum 
réttindum. 
Keypt leyfi til veiða í atvinnuskyni skv. 5. gr. laga nr. 38/1990 skal þó heimilt að telja til 
stofnkostnaðar með því skipi sem það er tengt og fer þá um fyrningar þess skv. 1. tölul. 33. gr., 
sbr. 1. tölul. 37. gr.Um hagnað vegna sölu á ófyrnanlegum réttindum skv. 1. mgr. fer skv. 5. og 6. 
mgr. 15. gr.  
Verðmæti keyptra réttinda sem ekki er heimilt að fyrna er eigi heimilt að færa til frádráttar 
skattskyldum tekjum. Þó skal heimilt að telja til rekstrarkostnaðar skv. 31. gr. verðmæti þessara 
réttinda ef þau falla niður eða hlutfallslega ef þau eru skert verulega lögum samkvæmt.”

Framagreind ákvæði eiga við þegar um er að ræða bein kaup á aflahlutdeild en að hluta til fer sala 
á aflahlutdeild fram með þeim hætti að eitt fyrirtæki kaupir annað sem hefur yfir aflahlutdeild að 
ráða og með samruna fyrirtækjanna eru aflahlutdeildir beggja komnar á eina hendi. Í þessum 
tilvikum tíðkast að kaupin eru á yfirverði, þ.e. á hærra verði en svarar til verðmætis fastafjármuna 
og sá munur er færður til bókar sem viðskiptavild, þótt þar sé oft fyrst og fremst um að ræða 
“kvótaeign”. Þótt keypt viðskiptavild sé afskrifuð skv. skattalögum á 5 - 10 árum líta 
skattyfirvöld á yfirverð við kaup á fyrirtækjum sem hluta af verði hlutabréfanna og afskrifast 
kaupverðið því ekki.

Rökin fyrir hinu almenna ákvæði 1. mgr. 48. gr. um að viss réttindi, þ.á m. keyptar 
veiðiheimildir, séu ekki fyrnanleg eru annars vegar að réttindin rýrna ekki við notkun og er þá 
gengið út frá því að þau haldi verðgildi sínu. Kaup á þeim sé því ekki kostnaður. Þriðja 
málsgreinin sem bannar frádrátt á stofnverði við sölu þessara réttinda er nokkuð stílbrot m.t.t. 
almennra ákvæða skattalaga, sem er  til óhagræðis fyrir kaupanda réttindanna. Þessi ákvæði voru 
á sínum tíma tekin upp til að undirstrika það að fiskveiðiréttindi væru ekki varanleg og til að 
draga úr viðskipum með þau sem talin voru styðja við skoðanir um óbeinan eignarrétt. 

Æskilegt er að ákvæði skattalaga sem varða kaup og sölu á aflaheimildum og skattalega meðferð 
á þeim sé í samræmi við almennar reglur um kaup og sölu og skattalega meferð á réttindum í 
atvinnurekstri. Sé talin ástæða til að ná fram öðrum markmiðum hvort sem er með tilliti til 
eignarréttar eða til að hafa áhrif á viðskipti með fiskveiðiréttindi er hentugra að gera það með 
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beinum ákvæðum utan skattalaganna. Með tilliti til veiðiheimilda væri það hægt með því að 
skilgreina þær og afmarka í umfangi og tíma við leyfisveitinguna svo og að kveða í lögum um 
heimildir og takmarkanir á viðskiptum með þær. Í skattalögum færi í þessu efni eftir almennum 
reglum. Sé talið efni til að takmarka hagnað af viðskiptum með aflaheimildir t.d. til að tryggja 
skil á auðlindarentu eða stýra viðskiptum þessum með einhverjum hætti ætti að gera það með 
gjaldtökuákvæðum fremur en að hrófla við almennum reglum skattaréttar um rekstrarkostnað. 

Verði niðurstaða endurskoðunar á stjórnkerfi fiskveiða sú að framsal verði heimil er æskilegt að 
breyta þeim ákvæðum skattalaga sem hér er vísað til og jafnframt að kveða á um hvernig unnið 
skuli úr núverandi stöðu m.t.t. lokasetningar 3. mgr. 48. gr. tekjuskattslaganna. Samkvæmt 
tekjuskattslögunum er ekki almennt heimilt að afskrifa eða færa niður keypta aflahlutdeild. Verði 
þessi keyptu réttindi hins vegar felld niður eða verulega skert með lögum er hins vegar heimilt að 
færa þau til frádráttar sem rekstrarkostnað. Með þeim breytingum á stjórn fiskveiða, sem til 
umræðu eru, verða þessi réttindi þó ekki felld niður. Handhafar aflahlutdeilda munu að verulegu 
leyti halda réttindum til fiskveiða til langs tíma. Fyrirhugaðar breytingar á formi heimildanna og 
afmörkun þeirra í tíma verða varla taldar verulegar í þeim skilningi að þær eigi að leiða til 
gjaldfærslu. Tekjuöflunarhæfni fyrirtækjanna verður viðhaldið.  

Þrátt fyrir það að ekki sé nauðsynlegt að breyta skattalögum til að koma í veg fyrir annars 
yfirvofandi gjaldfærslu keyptra aflaheimilda telur nefndin ástæðu til að íhugaðar verði 
grundvallarbreytingar á núverandi ákvæðum 48. gr. Með tímabundnu nýtingarétti skv. 
samningum í stað ótímabundinnar úthlutunar myndi það samrýmast meginreglum skattalaganna 
að keypt réttindi af þessum toga yrðu gjaldfærð í skattalegu tilllit samkvæmt reglum sem settar 
yrðu í tekjuskattslögin og samrýmdust meginreglum þeirra, m.a. þeirri að kostnaður sem lagt er í 
til öflunar tekna sé frádráttarbær frá skatti.  

XI. Ýmis álitamál tengd skattlagningu í fiskveiðum 

Eins og vænta má tengjast fjölmörg álitamál og ákvörðunarefni því verkefni að skattleggja rentu 
af fiskveiðiauðlindinni. Sun þeirra eru tilgreind í erindi nefndarinnar, önnur tengjast þeim 
hugmyndum sem nefndin leggur fram og enn önnur ráðast af þeirri nauðsyn að tengja 
fyrirhugaðar breytingar við fortíðina í þessum efnum, þ.e. núgildandi reglur. Hér verður fjallað 
um nokkur þessara atriða, endurgjald fyrir aðgang að fiskveiðiauðlindinni, sem nefndinni var 
falið að gera tillögur um, ávöxtunarkröfu fyrir fjármagn í útgerð sem því tengist og skattalega 
meðferð á veiðigjaldi.  

Eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að auðlindinni 
Samkvæmt bráðabirgðaákvæði í frumvarpinu á frá síðasta þingi, sem vitnað er til í upphafi 
álitgerðar þessarar, er nefndinni ætlað að horfa til þess hvað sé eðlilegt endurgjald fyrir 
aðgang að hinni sameiginlegu fiskveiðiauðlind. Í þessu efni gengur nefndin út frá þeim 
forsendum um eignarhald á náttúruauðlindum og stefnumótun ríkisstjórnarinnar hvað það 
varðar auk þess að taka afstöðu til raka annarra sem gert hafa tilkall til tekna af nýtingu 
fiskveiðiauðlindarinnar.

Í samstarfsyfirlýsingu stjórnarflokkanna, sem einnig er vísað til í upphafi segir m.a.: “Með
sérstöku ákvæði í stjórnarskrá verði undirstrikað að fiskistofnarnir umhverfis landið séu 
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sameign þjóðarinnar. Úthlutun aflaheimilda er tímabundinn afnotaréttur og myndar ekki 
undir neinum kringumstæðum eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra aðila yfir 
heimildunum.” Með þessu er mótuð skýr stefna hvað eignarrétt varðar sem er einnig í 
samræmi við ávæði núgildandi fiskveiðilöggjafar þess efnis að þjóðin sé eigandi 
fisksveiðiauðlindarinnar og að úthlutun veiðiheimilda feli ekki í sér eignarrétt. Af þessu 
leiðir að þjóðin ein getur gert tilkall til þess arðs af fiskveiðum sem byggir á tilvist 
auðlindarinnar sjálfrar, þ.e. umfram það sem aðrir geta gert tilkall til vegna framlags á 
vinnu eða fjármagni vegna nýtingar á auðlindinni.

Með hliðsjón af þessu verður að líta svo á að eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að 
fiskveiðiauðlindinni sé sú auðlindarenta sem hún skapar á hverjum tíma eftir að búið er að 
tryggja öðrum framleiðsluþáttum, þ.e. vinnu og fjármagni, eðlilegt endurgjald. Sé 
athafnalífið frjálst og markaður er til staðar ræðst eðlilegt endurgjald fyrir vinnu og 
fjármagn á markaði. Annars vegar eru laun ákveðin í samningum atvinnurekanda og 
launþega og endurgjald fyrir fjármagns ræðst á fjármagnsmarkaði. Þótt hvorugur þessara 
markaða sé fullkominn í þeim skilningi að laun eða ávöxtun fjármagns endurspegli á 
hverjum tíma það verð sem skapar jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar má gera ráð 
fyrir að til lengri tíma litið leiti þessir markaðir jafnvægis.

Laun fyrir sjómennsku ráðast af svokölluðu hlutaskiptakerfi sem deilir tekjum af sölu á afla 
á milli sjómanna og útgerðarmanna. Með tilliti til auðlindarentunnar hefur þetta kerfi ýmis 
áhrif svo sem að það verð sem fæst fyrir aflann er óháð tilkostnaði við að afla þeirra tekna. 
Niðurstaðan er sú að launin ráðast fyrst og fremst af markaðsverði á fiski og gengi 
krónunnar en tengjast minna jaðarkostnaði og framleiðni. Af því leiðir að laun sjómanna 
geta falið í sér hluta auðlindarentunnar eða verið lægri en þau ættu að vera við eðlilegar 
markaðsaðstæður.

Leiða má líkur til þess að þau vaxtakjör sem fyrir eru hverju sinni í fiskveiðum séu að 
einhverju leyti frábrugðin vaxtakjörum í annarri atvinnustarfsemi. Vaxtakjör taka eðlilega  
mið af þeirri áhættu sem fylgir fjárfestingu í viðkomandi grein og líklegt er að í fiskveiðum 
hún hafi í gegnum tíðina verið mikil vegna eðlis þeirra, mikilla sveifla í afla o.s.fr. en 
einnig mikilla breytinga á afurðaverði og gengi. Líklegt er að ávöxtunarkrafan hafi verið 
tiltölulega há í fiskveiðum þrátt fyrir að afkomuvonir hafi verið góðar. Með tilkomu 
kvótakerfisins er líklegt að á þessu hafi orðið breyting og að dregið hafi úr áhættu. Sú 
staðreynd að takmörkun á veiðum hefur aukið arðsemi og skapað auðlindarentu þýðir 
einnig að áhætta vegna fjármagns minnkar. Með mikilli auðlindarentu eins og nú er eru 
líkur á því að fiskveiðar skili ekki hagnaði sem dugir til að greiða fjármagnskostnað orðnar 
mjög litlar sem ætti að öðru jöfnu að leiða til lægri vaxta af lánsfé. Á móti þessu kann að 
vega að nokkru leyti að einhver óvissa hefur ríkt um varanleika veiðiheimildanna. Við því 
hefur verið brugðist með því að skilyrða lánveitingar við að veiðiheimildir verði ekki 
framseldar án samþykkis lánveitanda. Verð á aflahlutdeildum bendir ekki til þess að þessi 
óvissa hafi haft veruleg áhrif.

Það að nokkur óvissa sé um hvað kunni að teljast eðlilegt endurgjald fyrir vinnu og 
fjármagn í fiskveiðum leiðir ekki til þess að ákvörðun á auðlindarentu í fiskveiðum sé ekki 
möguleg. Hana verður að meta með tilliti til aðstæðum í þessum efnum á hverjum tíma þ.e. 
á þeim forsendum að laun og vextir ákveðist til lengri tíma á markaði.
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Fjármögnunarkostnað er eðlilegt að miða að mestu við það sem almennt gerist í 
atvinnulífinu. Fiskveiðar eru og eiga að vera í samkeppni við aðra atvinnustarfsemi um 
fjármagn. Gefi fjármagni í fiskveiðum af sér meiri ávöxtun en gerist í annarri 
atvinnustarfsemi án þess að það stafi af meiri áhættu eða öðrum slíku en byggist á forgangi 
að fiskveiðiauðlindinni, þ.e. hlutdeildar í auðlindarrentunni, leiðir það til aukinna 
fjárfestinga og óhagkvæmni í efnahagslífinu þegar til lengri tíma litið. Í þessu efni þarf þó 
einnig að líta til mikilvægi þess að framleiðni í greininni sé viðhaldið og henni sköpuð góð 
staða gagnvart þeim aðilum sem hún er í samkeppni við á mörkuðum og í veiðum þar sem á 
það reynir. Tæknilega séð má gæta að þessum sjónarmiðum annars vegar með því að við 
mat á rentu í fiskveiðum verði ávöxtunarkrafan höfð hærri en rök standa ella til eða að haga 
gjaldtökunni þannig að hluti af rentunni verði skilinn eftir hjá útgerðinni.

Svar við því hvað sé eðlileg gjaldtaka fyrir aðgang að fiskveiðiauðlindinni sem og öðrum 
auðlindum í eigu þjóðarinnar er í eðli sínu siðferðilegt og pólískt og því ekki unnt að 
tilgreina ákveðna fjárhæð eða ákveðið hlutfall tekna, framlegðar eða rentu sem rétta eða 
eðlilega gjaldtka. Svarið við þessari spurningu felst í því að eignaréttur á þessum 
auðlindum er þjóðarinnar. Af því leiðir að eðlilegt endurgjald fyrir aðgang að auðlind í 
sameign þjóðarinnar sé auðlindarentan eins og hún ræðst á hverjum tíma af tekjum af 
nýtingu auðlindarinnar eftir að tekið hefur verið tillit til endurgjalds fyrir laun við nýtingu 
hennar eins og þau eru á hverjum tíma og endurgjalds fyrir fjármagn sem bundið er í 
nýtingunni m.a. með hliðsjón af fjármögnunarkostnaði í atvinnulífinu almennt  og að teknu 
tilliti til sérstöðu útgerðar vegna áhættu og þess hvata sem vera þarf til að tryggja 
hagræðingu og framsækna fiskveiðistarfsemi. 

Ávöxtunarkrafa 
Til þess að leggja mat á hvaða auðlindarentu sé að finna við nýtingu tiltekinnar auðlindar 
þarf að þekkja þann kostnað sem nýtingunni fylgir. Þann kostnað má yfirleitt finna í 
bókhaldsgögnum. Á það við um launakostnað, þ.e. laun og launatengd gjöld og annan 
breytilegan kostnað. Öðru gegnir um kostnað af fjármagni. Veldur því annar vegar að 
bókhald og reikningshaldsreglur einstaks tímabils gefa sjaldnast rétta mynd af 
fjármagnskostnaði. Stafar það af ýmsum ástæðum m.a. afskriftareglum sem sýna ekki 
raunverulega verðmætisrýrnumn eigna fyrirtækisins. Við þessu er brugðist við mat á 
auðlindarentu með því að að draga frá framlegð rekstrarins (EBITDA) reiknaðan kostnað af 
heildarfjármagni sem bundið er í rekstrinum hvort sem það er eigið fé eigenda hans eða 
lánsfé. Er það fjármagn fundið með því að meta til verðs alla rekstrarfjármuni fyrirtækisins.

Auk verðmætis fastafjármuna þarf ávöxtunarkrafa að liggja fyrir. Er í þeim efnum gjarnan 
litið til nokkurra atriða sem talin eru skipta máli. Í fyrsta lagi er miðað við hvaða ávöxtun 
má fá af fé með lítilli sem engri áhættu. Áhættulaus ávöxtun er þá oft miðuð við raunvexti á 
ríkistryggðum verðbréfum. Þessari viðmiðun fylgir sá kostur að hagnaður í viðkomandi 
rekstri er fylgja ávöxtun annars fjármagns í landinu en því fylgja einnig gallar. Ójafnvægi í 
efnahagslífinu getur valdið því að ávöxtun peningalegra eigna fylgja ekki arðsemi í 
atvinnurekstri og kann að gera lánsfjármögnun áhættusamari og dýrari.

Önnur viðmiðun í þessi efni er ávöxtun heildarfjármagns í atvinnurekstri í heild eða í 
sambærilegum rekstri m.t.t. áhættu o.fl. Til þess að losna við sveiflur og vegna erfiðleika á 
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samtínamati á þessari ávöxtun er gjarnan litið til sögulegrar reynslu. Kostur við þessa 
viðmiðun er að sú atvinnugrein sem um ræða hverju sinn er í samkeppni við aðrar greinar 
atvinnulífsins og er það bæði talið réttmætt og í samræmi við viðteknar kenningar um 
efnahaglega hagkvæmni í fjárfestingum að rentusókn hafi ekki áhrif á ákvarðanir um 
fjárfestingar.

Þriðja viðmiðunin sem nefnd skal er söguleg meðalávöxtun í atvinnurekstri á heimsvísu. Í 
því efni er miðað við ávöxtun á hlutabréfum á löngu tímabili. Þessu má tengja upplýsingum 
um langtíma ávöxtun lífeyrissjóða og annarra sjóða sem leggja áherslu á áhættulitlar 
fjárfestingar.

Tengsl veiða og vinnslu 
Rekstrarleg tengsl veiði og vinnslu í sjávarútvegi eru veruleg ýmist með því að sama 
fyrirtækið er með starfsemi á báðum framleiðslustigum, fyrirtæki á öðru framleiðslustiginu 
eigi fyrirtæki á hinu eða sami eigandi se með fyrirtæki á báðum stigum framleiðslunnar. 
Þessi tengsl hafa í senn kosti og ókosti. Samþætting veiða og vinnslu getur verið forsenda 
fyrir hagkvæmu rekstarskipulagi og nauðsynleg til að tryggja reglulegt aðstreymi aðfanga 
og reglulega afhendingu afurða. Mikilvægi þeirra þátta er gerð góð skil í skýrslu 
Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um aðskilnað veiða og vinnslu.34 Það sem talið er til 
ókosta við tengsl veiða og vinnslu eru annars vegar hugsanlega óæskileg áhrif á 
samþjöppun og markaðsstöðu og hins vegar möguleikar á milliverðlagningu (transfer 
pricing) sem skekki grundvöll fyrir skattlagningu og hafi áhrif á ákvarðanir sem byggja á 
verðlagningu í viðskiptum milli veiða og vinnslu svo sem hlutaskipti.

Það sem snertir samjöppun og markaðstöðu er utan áhrifasviðs skattlagningar. Tengls veiða 
og vinnslu geti hins vegar torveldað rétta skattlagningu vegna möguleika á því að flytja 
tekjur og þar með hagnað og rentu á milli fyrirtækja. Með tilliti til þeirrrar hagkvæmni sem 
samtengingin getur haft í för með sér er hæpið að réttlætanlegt sé að grípa til ráðstafana 
eins og að krefjast aðskilnaðar af þeim sökum a.m.k. ef kunn eru ráð til að koma í veg fyrir 
þá brenglun á sköttum sem tengslin geta haft í för með sér. Skattaleg vandkvæði vegna 
milliverðlagningar hjá tengdum aðilum er þekkt og þróuð hafa verið viðbrögð við þeim í 
skattalögum og í tvísköttunarsamningum milli landa. Þær ráðstafanir ganga út á það að í 
skattalegu tilliti er litið fram hjá hinum formlegu gjörningum sem ákvarða verðið í 
viðskiptum tengdra aðila og í staðinn eru notuð verð sem byggð eru á viðskiptum óháðra 
aðila. Slík verð er unnt að finna þar sem  virkur markaður er fyrir hendi en sé ekki svo er 
öðrum aðferðum beitt svo sem kostnaðarverðs aðferð (cost +). Þá er verðið ákveðið með 
hliðsjón af kostnaðinum og við það bætt álagi sem talið er endurspegla eðlilegan hagnað af 
starfseminni. 

Framangreindar aðferðir eru sniðnar að þörfum tekjuskattlagningar og felast í því að draga 
fram hinn rétta tekjuskattsstofn. Þótt þær geti ekki gengið í óbreyttu formi fyrir 
rentuskattlagningu m.a. vegna ófullkomins markaðar er unnt að beita svipaðri aðferðafræði 
til að ákveða skattstofn rentuskatts. Á fullkomnum samkeppnismarkaði kemur 
auðlindarenta fram í hagnaði þess aðila sem nýtir hana. Aðrir eru háðir markaðnum og 
verða að láta sér nægja eðlilegt endurgjald fyrir fjármagn. Séu markaðaðstæður 

34 Skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um aðskilnað veiða og vinnslu, 2011 
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ófullkomnar eða eignatengsl milli kaupenda og seljenda getur hluti auðlindarentunnar 
runnið frá þeim sem selur afurð auðlindarinnar til kaupandans. Það breytir því ekki að 
auðlindarentan á uppruna í auðlindinni og er til staðar í sama mæli og áður þó hún dreifist á 
seljanda og kaupanda. 

Sé unnt að meta umframarðinn sem myndast hjá báðum aðilum, þ.e. seljanda og kaupanda 
er hægt að heimfæra hann til nýtanda auðlindarinnar og er það ígildi armslengdarreglu. Sé 
hinn sameinaði umframarður reiknaður á framleiðslueiningu svarar það til hinnar 
hefðbundnu kostnaðarverðs aðferðar. Sé skatturinn hvort sem er tekjuskattur eða 
rentuskattur lagður á þannig reiknaðan skattstofn seljanda vörunnar verður skattalegur hvati 
til að stunda afbrigðilega milliverðlagningu lítill. Þá má reikna með að hann velti greiddum 
skatti áfram með hærra verði og þannig beri kaupandinn rentuskattinn í samræmi við þá 
rentu sem áður féll honum í skaut. 

Ávöxtunarkrafa og fjárfestingaþörf. 
Eitt þeirra atriða sem nefnd hafa verið í umræðu um skattlagningu í sjávarútvegi er að mikil 
fjárfestingaþörf hafi safnast upp, flotinn sé gamall og þarfnist endurnýjunar. Arðsemi í 
sjávarútvegi þarf að vera nægileg til að standa undir nauðsynlegum fjárfestingum þannig að 
fiskveiðiflotinn sé á hverjum tíma vel búinn skipum og tækjum en erfitt er að finna rök sem 
standa til þess að uppsöfnuð fjárfestingaþörf sé afleiðing skattlagningar er erfitt að 
rökstyðja.

Þegar til þess er litið hve hagnaður útgerðar hefur verið mikill á síðustu árum og að 
framboð á fjármagni hefur verið mikið er erfitt að draga þær ályktanir að skortur á arðsemi 
eða fjármagni hafi valdið tregðu í fjárfestingum. Með ávöxtunarkröfu við mat á rentunni 
sem svara til þeirra viðmiðana sem getið er hér að framan að meðtöldu hæfilegu álagi 
vegna áhættu o.fl. á að vera grundvöllur fyrir útgerð og fiskvinnslu eins og hverja aðra 
atvinnugrein að fjármagna starfsemi sína hvort heldur litið er til áhættufjármagns eða 
lánsfjár. Of hátt reiknuð ávöxtun fjármagn á kostnað rentu getur leitt til offjárfestingar og 
óhagkvæmni.

Skattaleg meðferð á veiðigjaldi..
Samkvæmt tekjuskattslögum er kostnaður sem nauðsynlegur er vegna öflunar skattskyldra 
tekan frádráttabær frá tekjuskattsstofni. Greiðsla á veiðileyfagjaldi hefur verið meðhöndluð 
með þessum hætti. Engin ástæða er til að breyta frá þessari grundvallarreglu í skattlagningu 
tekna af atvinnustarfsemi þótt veiðgjald verði hækkað að því leyti sem líta má á það sem 
greiðslu á kostnaði. 

Sé tilgangurinn með álagningu veiðigjalds eða sambærilegs gjalds sá að ná eingöngu til 
hagnaðar eða hluta hans t.d. rentunnar og að álagning þess miðist við og sé háð því að 
hagnaðurinn eða rentan sé til staðar koma önnur sjónarmið til álita. Gjaldið er þá hluti af 
hagnaði eða rentu og að því leyti sambærilegt tekjuskatti sem er ekki frádráttarbær. Á hinn 
bóginn má einnig líta til þess að gjald sem lagt er á úthlutað aflamark eða aðrar 
aflaheimildir er frá rekstrarlegu sjónarmiði gjöld sem ganga til öflunar á tekjum. Þá er ljóst 
að með framsali eða leigu verður gjaldið óbeint frádráttabært hjá þeim sem veiðarnar 
stunda og erfitt að skapa jafnræði sé það ekki frádráttabært hjá þeim sem sjálfur veiðir skv. 
þeirri heimild sem honum var úthlutað.
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Með hliðsjón af framansögðu virðist margt mæla með því að veiðgjald hvort sem líta má á 
það sem greiðslu á opinberum kostnaði við útgerð eða til þess að skila hagnaði í ríkissjóð 
verði skattalega meðhöndlað sem annar kostnaður og komi til frádráttar frá 
tekjuskattsstofni. 

XII. Auðlindaskattlagning og skattlagning í sjávarútvegi.

Verkefni nefndarinnar skv. skipunarbréfi hennar var að gera tillögu um “mótun heildstæðrar 
stefnu um framtíðarfyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi.” Í kafla II hér að framan er gerð 
nánari grein fyrir þeim efnisatriðum sem móta þetta verkefni nefndarinnar og m.a. mikilvægi þess 
að skattlagning rentu í sjávarútvegi samræmist almennri stefnu um skattlagningu auðlinda í 
sameign þjóðarinnar. Í samræmi við það sem þar greinir og með hliðsjón af öðru því sem fram 
kemur í álitsgerð þessari leggur nefndin til að heildstæð stefna um framtíðarfyrirkomulag 
skattlagningar í sjávarútvegi byggist á eftirfarandi: 

Um auðlindir í sameign þjóðarinnar 
a. Samræmd stefna gildi fyrir allar auðlindir, sem eru í sameign þjóðarinnar og fénýttar eru í 

verulegum mæli. Á nýtingu þeirra og tekjur af henni verði lögð gjöld og skattar sem tryggi 
þjóðinni þá rentu af auðlindunum sem henni ber. 

b. Þar sem náttúruauðlindirnar eru sameign þjóðarinnar getur þjóðin gert tilkall til allrar 
auðlindarentunnar en getur þurft að veita öðrum hlutdeild í henni til að tryggja 
þjóðhagslega hagkvæma nýtingu auðlindarinnar.  
a.a. Gjaldtaka fyrir nýtingu auðlinda þjóðarinnar og skattlagning tekna af henni á að 

stefna að því að skila auðlindarentunni í sameiginlegan sjóð landsmanna. 
a.b. Til þess að auðlindirnar verði nýttar og skili þjóðinni arði verður þó að skapa hvata 

með því að tryggja nýtingaraðilanum nægilega góða ávöxtun m.t.t. áhættu. Sú 
ávöxtun þarf vegna jafnræðissjónarmiða að vera í samræmi við það fjármagn sem lagt 
er í nýtinguna. 

a.c. Velja þarf aðferð til skattlagningar í hverju tilviki sem stuðlar sem best að því að 
framangreind markmið náist. 

Um fiskveiðiauðlindin 
a. Framangreind almenn sjónarmið skulu lögð til grundvalla stefnu í gjaldtöku og 

skattlagningu sjávarútvegs vegna nýtingar á fiskveiðiauðlindinni.  
b. Þau atriði, sem ráða umfangi auðlindarentu í sjávarútvegi, eru mismunandi eftir tegund 

veiða og geta verið breytilegar frá ári til árs.  Skattlagningin þarf því að vera sveigjanleg og 
aðlagast sjálfkrafa aðstæðum eins og þær eru á hverjum tíma.  

c. Mikill opinber kostnaður er lagður að mörkum til að vernda auðlindina og að tryggja að 
hún geti áfram orðið grundvöllur atvinnustarfsemi og tekjum fyrir þá sem hana nýta og til 
að auka hagkvæmni og arðsemi í fiskveiðum. Eðlilegt er að kostnaður þessi verði greiddur 
af sjávarútveginum og hluti gjaldtökunnar miðist við hann. 

d. Önnur gjaldtaka miðist við það að skila stærstum hluta þeirra auðlindarentu sem eftir 
stendur í ríkissjóð. 

e. Hluti tekna í útgerð stafar af með viðskiptum með aflaheimildir. Þær tekjur verði 
skattlagðar með tilliti til þess hverjar þær eru. 
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a.a. Tekjur fyrir leigu á kvóta frá útgerðarfyrirtæki meðhöndlist hjá því sem sala á afla 
og myndi stofn fyrir skattlagningu hjá því. Greidd kvótaleiga reiknist sem 
frádráttabær rekstrarkostnaður hjá því fyrirtæki sem er leigutaki. 

a.b. Tekjur af sölu varanlegrar aflahlutdeildar hvort sem er hjá fyrirtæki í útgerð eða 
öðrum verði skattlagðar með venjulegum hætti auk þess sem að til álita kom 
sérstök skattlagning með tilliti til þess að um er að ræða framsal en ekki nýtingu 
veiðiheimilda.   

f. Við gjaldtöku og skattlagningu, sbr. framangreint verði gætt hagkvæmni þannig: 
a.a. Að ekki verði komið í veg fyrir eða dregið úr nýtingu auðlinda sem geta skilað 

auðlindarentu til þjóðarinnar og virðisauka í þjóðarbúið. 
a.b. Að ekki verði komið í veg fyrir hvata til hagkvæmni í rekstri þeirra fyrirtækja sem 

auðlindina nýta. 

XIII. Fyrirkomulag skattlagningar í sjávarútvegi 

Með hliðsjón af framangreindri stefnumótun og því sem gerð hefur verið grein fyrir um 
mögulegar leiðir í skattlagningu tekna af nýtingu náttúruauðlinda hefur nefndin stillt upp 
eftirfarandi hugmynd að fyrirkomulegi skattlagningar í sjávarútvegi, sem hún telur að uppfylli 
helstu kröfur sem fram hafa verið settar, nái því markmiði að skila þjóðinni eðlilegum hluta 
auðlindarentunnar og sé þjóðhagslega hagkvæm og dragi ekki úr hvata til hagkvæmni í rekstri. 
Hugmyndin samrýmist vel jafnræðissjónarmiðum í því að hlutdeild í auðlindarentu að því leyti 
sem hún verður áfram innan greinarinnar skiptist milli útgerðaraðila eftir málefnalegum 
sjónarmiðum. 

Meginþættir hugmyndarinnar eru: 

A. Almennt veiðigjald, föst krónutala á aflaeiningu, verði lagt á afla hvers árs samkvæmt 
úthlutuðum veiðiheimildum og lönduðum afla. Gjaldið verði ákveðið með það fyrir 
augum að tekjur af því standi undir heildarkostnaði ríkisins af fiskveiðistjórnunarkerfinu 
og þjónustu við sjávarútveg.  

B. Sérstakt veiðigjald, föst krónutala á aflaeiningu, verði lagt á afla samkvæmt úthlutuðum 
veiðiheimildum og lönduðum afla. Gjaldið verði misjafnt eftir því hvort um er að ræða 
bolfisk eða uppsjávarfisk. Gjaldið í hvorum flokki verði ákveðið árlega á grundvelli 
síðustu fyrirliggjandi upplýsingum um afkomu fiskveiða og fiskvinnslu. Veiðigjaldið í 
hvorum flokki um sig skal miða við áætlaða rentu í fiskveiðum að viðbætttri áætlaðri 
rentu í vinnslu á afla úr þeim veiðum. Áætlaða rentu skal reikna sem heildartekjur af 
aflasölu og sölu á unninni framleiðsluvöru að frádregnum launakostnaði, 
eldsneytiskostnaði og kaupum á öðrum aðföngum og þjónustu en án frádráttar á 
afskriftum og fjármagnsliðum en frádreginni reiknaðri ávöxtun á fé sem bundið er í 
rekstrarfjármunum og að frádregnu almennu veiðigjaldinu. Þannig reiknaðri rentu skal 
jafnað á magneiningar í veiðum og í hráefnisaðföngum vinnslu. Sérstaka veiðigjaldiðí 
hvorum veiðiflokki um sig skal vera sama hlutfall af samtölu  áætlaðrar rentu í veiðum og 
vinnslu. Sérstaka veiðigjaldið leggst eingöngu á veiðarnar.   
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C. Kaupandi samnings um aflahlutdeild getur dregið kaupverð hennar frá tekjuskattstofni í 
jöfnum hlutum þau ár sem eftir lifa af samningstímanum, þó eigi á skemri tíma en 5 árum.  

D. Sá sem fær úthlutað aflamarki úr pottum eða kaupir aflamark í útboði á afla úr slíkum 
potti skal greiða almennt veiðigjald, sérstakt veiðigjald eftir sömu reglum og gilda um afla 
úr samningsbundinni aflahlutdeild eða kaup á aflamarki.  

Ennfremur verði gerðar breytingar á þeim ákvæðum tekjuskattslaga sem snerta afskriftir keyptra 
veiðiheimilda. Annars vegar að afnema þau sérstöku ákvæði um skattalega meðferð á keyptum 
aflaheimildum sem sett voru á sínum tíma og hins vegar að setja ákvæði sem taka á því misræmi 
og óvissu sem skapast kann vegna lokasetningar 48. gr. tekjuskattslaganna við breytingar á 
fiskveiðistjórnunarkerfinu.  
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Skattlagning í sjávarútvegi 
Viðaukar

Viðauki 1: Renta í sjávarútvegi 2001 til 2010 

Hagur fiskveiða og fiskvinnslu skv. Hagstofu Íslands, EBITDA o.fl. 
Eins og bent hefur verið á er mögulegt að nálgast raunhæft mat á umfangi auðlindarentunnar og 
fleira í sambandi við hana á grundvelli upplýsinga sem Hagstofa Íslands safnar og birtir árlega í 
Hagtíðindum sínum. Í yfirlitinu “Hagur fiskveiða og fiskvinnslu .....” er að finna töflur og tölur um 
aflabrögð og rekstur fiskveiði og fiskvinnslufyrirtækja. Upplýsingarnar eru að hluta byggðar á 
skattframtölum og upplýsingum frá Fiskistofu en að auki aflar Hagstofan upplýsinga hjá 
fyrirtækjunum. Að því leyti sem upplýsingar berast ekki eftir þessum leiðum frá fyrirtækjunum 
áætlar Hagstofan niðurstöður fyrir þau sem vantar þannig að yfirlitið tekur til allra fyrirtækja í 
fiskveiðum og fiskvinnslu á landinu. Eftirfarandi tafla sýnir með samandregnum hætti 
rekstrarafkomu fiskveiða á árunum 2001 – 2010 ásamt útreikningi Hagstofunnar á EBITDA1 og 
svokallaðri árgreiðslu sem er reiknuð sem 6% af verðmati á rekstarfjármunum. Líta má á EBITDA 
að frádreginni árgreiðslu sem mat á þeirri rentu sem myndast í starfseminni. Einnig eru sýnd 
meðaltöl áranna 2001 til 2010. Allar fjárhæðir hafa verið ffærðar til verðlags 2010 með vísitölu 
neysluverðs

Tafla 1. Tekjur og framlegð í fiskveiðum (mia. kr. verðlag 2010) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 01-10 

Tekjur 130,0 135,0 112,6 110,7 111,0 113,6 113,4 121,7 124,6 136,6 120,9 
Laun 51,1 54,7 45,4 44,3 41,6 41,8 42,1 43,5 44,7 50,2 45,9 
EBITDA 31,8 31,7 24,0 19,0 21,6 27,6 24,3 30,5 32,7 36,3 27,9 
Árgreiðsla 16,1 16,5 14,1 13,0 12,0 10,8 10,6 10,0 11,0 14,4 12,9 
Virðisauki 82,9 86,4 69,5 63,2 63,2 69,4 66,4 74,0 77,4 86,5 73,9 
Áætluð renta 15,6 15,2 9,9 5,9 9,7 16,7 13,7 20,4 21,7 21,9 15,1 

Tafla sýnir að tekjur af fiskveiðum á föstu verðlagi hafa verið að jafnaði um 120 mia. kr. á 
tímabilinum og hafa verið breytilegar frá um 110 mia. kr. og upp í yfir 130 mia. kr. á árinu 2010.  
EBITDA þ.e. tekjur að frátöldum kostnaði öðrum en fjármagnskostnaði var að jafnaði um 28 mia. 
kr. en breytileg frá um 19 mia. kr. upp í 36 mia. kr. á árinu 2010 EBITDA sem hlutfall af tekjum 
hefur verið frá um 17% upp í rúmlega 26%. Afkoma fiskveiða á þessum árum er mjög góð hefur 
einnig verið góð á síðustu tveimur áratugum þar sem EBITDA hefur verið um og yfir 20% af 
tekjum eins og fram kemur í skýrslum Hagstofu Íslands og m.a. er sýnt í skýrslu sérfræðihópsins frá 
júní 2011. 

Afkoman mæld með þessum hætti er misjöfn eftir stærð og tegund skipa og árum. Að auki þarf að 
hafa í huga að verulegur breytileiki er til staðar innan þessara flokka. Í skýrslu sérfræðingahópsins2

kemur fram að staðalfrávik3 á meðaltali áranna 1997 til 2009 innan þessara flokka er frá 3,5 
prósentustigum hjá frystitogurum upp í 8,1 prósentustg hjá loðnubátum. Mikil dreifing (hátt 
staðalfrávik) getur haft veruleg áhrif á hvernig skattur á auðlindarentu snertir einstaka fyrirtæki. 

1 EBITDA er mismunur á tekjum án fjármagnstekna og kostnaði án afskrifta og fjármagnskostnaðar, þ.e. vaxta og 
annarra greiðslan fyrir fjármagn. EBITDA er það fé sem er til staðar til endurgjalds fyrir fjármagn hvort sem það er 
tekið að láni eða lagt fram af eiganda og til greiðslu á rentu. Þessi fjárhæð er stundum nefnd verg hlutdeild fjármagns, 
sem getur verið villandi þar sem fleira en fjármagn í hefðbundnum skilningi getur legið að baki. 
2 Greinargerð um hagræn áhrif af frumvarpi til nýrra laga um stjórn fiskveiða samkvæmt þingskjali 1475, 14. júní 2011, 
bls. 43. 
3 Innan staðalfráviks frá meðaltalinu eru jafnan um 2/3 allra tilvika. 
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Tafla 2.  EBITDA í fiskveiðum, % af aflaverðmæti, eftir stærð og tegund skipa 
2007 2008 2009 2010 

Bátar undir 10 brl. 12% 23% 24% 20% 
Bátar 10-200 brl. 22% 29% 30% 22% 
Bátar > 200 brl. 24% 34% 21% 25% 
Uppsjávarveiðiskip 22% 32% 25% 32% 
Ísfisktogarar 24% 12% 30% 30% 
Frystitogarar 19% 22% 26% 27% 
Samtals 21% 25% 26% 27% 

Góð afkoma fiskveiða kemur ekki eingöngu fram hjá þeim fyrirtækjum sem stunda veiðar. Oft eru 
náin tengsl á milli fyrirtækja í veiðum annars vegar og vinnslu hins vegar og getur það haft áhrif á 
það hvar tekjur koma fram þ.m.t. auðlindarentan. Sé afli sem fer til vinnslufyrirtækis seldur á verði 
sem er undir markaðsverði flyst hagnaður og renta frá veiðum til vinnslu og kemur þar fram í hárri 
EBITDA og mikil arðsemi fiskvinnslunnar. Er því nauðsynlegt að líta einnig til fiskvinnslunnar eigi 
að meta afkomu fiskveiða í heild og leggja mat á auðlindarentuna. Tafla 3 nær yfir afkomu 
fiskvinnslu með sama hætti og gert var fyrir veiðarnar í töflu 1.

Tafla 3.  Tekjur og framlegð í fiskvinnslu (mia. kr. verðlag 2010) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 01-10 

Tekjur 159,3 159,1 138,0 144,0 119,0 126,1 125,1 150,8 164,8 169,4 145,5 
Laun 20,4 22,6 20,9 22,3 24,2 20,5 22,1 18,7 20,5 18,9 21,1 
EBITDA 30,8 12,6 12,0 10,4 8,7 16,9 8,5 25,7 34,3 27,4 18,7 
Árgreiðsla 6,8 7,0 5,6 6,9 5,2 4,8 5,2 7,0 8,4 5,7 6,3 
Virðisauki 51,2 35,2 32,9 32,7 32,9 37,5 30,6 44,4 54,8 46,2 39,8 
Áætluð renta 24,0 5,6 6,3 3,5 3,5 12,2 3,3 18,7 25,9 21,7 12,5 

Tafla 3 sýnir að afkoma vinnslu hefur einnig verið góð á síðustu árum og farið batnandi. Tekjur 
hafa verið frá um 120 mia. kr. upp í nærri 170 mia. kr. Eins og í veiðunum voru tekjur á föstu 
verðlagi hæstar í byrjun og lok þessa 10 ára tímabils. Sama á við um EBITDA sem verið hefur á 
bilinu 8 mia. kr. upp í yfir 30 mia. kr. á ári og hefur hún verið frá u.þ.b. 7% upp í að vera yfir 20% 
af tekjum.  

Tafla 4.  EBITDA í fiskvinnslu, % af tekjum eftir vinnslugreinum 
2007 2008 2009 2010 

Frysting 6,0% 15,8% 18,7% 18,2% 
Söltun og hersla 8,0% 22,8% 26,2% 17,9% 
Mjölvinnsla 10,7% 19,7% 29,6% 28,9% 
Ísfiskvinnsla 3,1% 8,4% 9,5% 2,2% 
Samtals 6,8% 17,0% 20,8% 16,1% 

EBITDA hefur verið breytileg eftir um hvaða vinnslu er að ræða eins og tafla 4 sýnir. EBITDA er 
lægst um 2% og fer upp í nærri 30% í mjölvinnslu á síðustu árum sem kemur ekki á óvart því tengsl 
veiða og vinnslu eru algeng í veiðum og vinnslu uppsjávarafla. 
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Ávöxtun fjármagns og auðlindarenta 
Í skýrslu Hagstofu Íslands um afkomu fiskveiða og fiskvinnslu henni kemur einnig fram  svokölluð 
árgreiðsla, fjárhæð sem er reiknuð sem 6% af áætluð verðmæti rekstrarfjármuna, þ.e. eigna án 
óefnislegra eigna svo sem kvóta hafi hann verið eignfærður. Í mati sínu á eignum víkur Hagstofan 
frá bókfærðu verði eigna skipa skv. ársreikningum og styðst í staðinn við vátryggingaverðmæti 
þeirra að viðbættu álagi vegna veiðarfæra.4 Líta má á árgreiðsluna sem kostnað af eigin fé og 
skuldum vegna fastafjármuna. Sé hún dregin frá EBITDA fæst fjárhæð sem líta má á sem rentu þ.e. 
endurgjald fyrir notkun á annarri eign en fjármagni þ.e. náttúruauðlindinni. 

Tafla 5. Arður af fjármagni og renta í fiskveiðum (mia. kr. verðlag 2010) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 01-10 

EBITDA 31,8 31,7 24,0 19,0 21,6 27,6 24,3 30,5 32,7 36,3 27,9 
Fjármagn 268,9 274,3 234,7 217,3 199,8 180,5 177,1 167,3 183,1 240,1 214,3 
Árgreiðsla 16,1 16,5 14,1 13,0 12,0 10,8 10,6 10,0 11,0 14,4 12,9 
Áætluð renta 15,6 15,2 9,9 5,9 9,7 16,7 13,7 20,4 21,7 21,9 15,1 
Umfram  
ávöxtun 5,8% 5,6% 4,2% 2,7% 4,8% 9,3% 7,7% 12,2% 11,9% 9,1% 7,0% 

Tafla sýnir að renta í fiskveiðum, þ.e. EBITDA að frádreginni svokallaðri árgreiðslu sem er reiknuð 
sem 6% af fastafjármunum eins og þeir eru metnir af Hagstofunni hefur verið veruleg öll árin 2001 
til 2010. Eftir að reiknuð er ávöxtun á það fjármagns sem útgerðaraðilar hafa lagt fram má líta á það 
sem eftir stendur sem tekjur af nýtingu fiskveiðiauðlindarinnar. Sú fjárhæð, þ.e. auðlindarenta á 
þessum árum er frá um 6 mia. kr. lægst upp í nærri 22 mia. kr.  Að meðaltali á þessum áratug er 
rentan um 15 mia. kr. á ári. Sé rentan reiknuð sem umframarður, þ.e. hagnaður umfram þá 6% 
ávöxtun sem reiknuð hefur verið á rekstrarfjármuni kemur í ljós að umframarðurinn hefur verið frá 
tæplega 3% upp í rúmlega 12%. Að jafnaði var umframarðurinn 7%. 

Tafla 6. Renta (arðsemi umfram 6% af eignum) í fiskveiðum 
2007 2008 2009 2010 

Bátar undir 10 brl. 1,9% 2,5% 7,9% 0,2% 
Bátar 10-200 brl. 10,1% 18,4% 14,5% 8,4% 
Bátar > 200 brl. 15,4% 20,9% 9,2% 9,3% 
Uppsjávarveiðiskip 3,5% 10,1% 3,9% 6,6% 
Ísfisktogarar 15,0% 4,6% 20,8% 13,7% 
Frystitogarar 5,0% 11,0% 13,1% 11,5% 
Samtals 7,7% 12,2% 11,9% 9,1% 

Skipti getur máli hvort mikill munur er á rentu eftir árum og eftir því um hvaða veiðar og 
skipategundir er um að ræða. Fá má mynd af því með því að skoða rentuna eftir tegund fiskveiða í 
töflu 6, sem ber með sér að rentan er mjög breytileg bæði eftir árum og eftir tegund veiða.5 Hjá 
minnstu bátunum er rentan ekki mikil og tvö árin tekst ekki að ná 6% ávöxtun á fjármagn í rekstri. 
Að þeim frátöldum virðist ávöxtun umfram 6%  hvað minnst hjá loðnubátum eða á bilinu 3,5% til 
10%, sem kann að stafa af því að mikil tengsl milli veiða og vinnslu og hluti umframarðsins kann 
að koma fram í mikilli arðsemi fiskvinnslunnar. 

Framangreindar tölur taka til fiskveiða eingöngu en hluti auðlindarentunnar kemur fram hjá vinnslu 
fyrirtækjunum ef sala á hráefni, þ.e. fiskafla, til þeirra er ekki á markaðsverði. Má gera ráð fyrir að 
svo kunni að vera þegar veiðar og vinnsla eru á einni hendi eða fyrirtækin mikið tengd. Af 

4 Í yfirliti Hagstofunnar er þessi áætlaða eign ekki sýnd í krónum en er hér reiknuð út frá árgreiðslunni. 
5 Að hluta til (bátar undir 10 brl.) skýrist árasveiflan að nokkru með mikilli breytingum á reiknaðri eign á milli ára. 
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upplýsingum um fiskverð má ráða að veruleg brögð séu að þessu og í veiðum og vinnslu á 
uppsjávarfiski er það fremur regla en undantekning að veiði og vinnsla sé á einni hendi.6 Í yfirliti 
Hagstofunnar fyrir fiskvinnslu, sbr. töflu um fiskvinnslu hér að framan kemur fram að 
rekstrarafkoma þeirra fyrirtækja sem það tekur til hefur einnig verið mjög góð, þótt EBITDA 
hlutfallið sé ekki eins hátt og í fiskveiðunum. Ekki er síður fróðlegt að leggja mat á arðsemi umfram 
6% árgreiðslu hjá fiskvinnslunni og er það gert í eftirfarandi töflum. 

Tafla 7. Arður af fjármagni og renta í fiskvinnslu (mia. kr. verðlag 2010) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 01-10 

EBITDA 30,8 12,6 12,0 10,4 8,7 16,9 8,5 25,7 34,3 27,4 18,7 
Fjármagn 113,0 117,2 94,1 114,7 86,7 79,4 86,3 116,1 139,8 94,8 104,2 
Árgreiðsla 6,8 7,0 5,6 6,9 5,2 4,8 5,2 7,0 8,4 5,7 6,3 
Áætluð renta 24,0 5,6 6,3 3,5 3,5 12,2 3,3 18,7 25,9 21,7 12,5 
Umfram  
ávöxtun 21,3% 4,8% 6,7% 3,1% 4,0% 15,3% 3,9% 16,1% 18,5% 22,8% 12,0% 

Töflur þessar bera með sér arðsemi fiskvinnslu hefur í heild verið góð. Arður umfram 6% árgreiðslu 
hefur á þessum tíma verið frá um 4% upp í tæp 23% af eignum og fjárhæð rentunnar hennar verðið 
að jafnaði 12,5 mia. kr. á þessu tímabili og farið vaxandi hin síðari ár í yfir 20 mia. kr.  og verið 
áþekkur rentu í fiskveiðum. Bendir það til þess að vaxandi hluti umframarðs hafi verið færður úr 
veiðum til vinnslu. Breytileiki milli vinnslutegunda er einnig eins og eftirfarndi tafla 8 ber með sér.7

Tafla 8. Renta (arðsemi umfram 6% af eignum) í fiskvinnslu 
2007 2008 2009 2010 

Frysting 3,3% 9,0% 15,4% 27,5% 
Söltun og hersla 4,8% 37,0% 54,0% 45,8% 
Mjölvinnsla 4,5% 13,2% 15,5% 21,3% 
Ísfiskvinnsla 17,3% 3,8% 2,1% 
Samtals 3,9% 16,1% 18,5% 22,8% 

Mat á auðlindarenta í sjávarútvegi, fiskveiðar og fiskvinnsla 
Á grundvelli framangreindra gagna má leggja gróft mat á auðlindarentu í sjávarútvegi í heild, 
veiðum sem vinnslu. Er það gert í töflu 9.

EBITDA í sjávarútvegi í heild var á árunum 2001 til 2010 að jafnaði nærri 47 mia. kr. á föstu 
verðlagi ársins 2010. Lægst var EBITDA um 30 mia. kr. og fer yfir 60 mia. kr. á síðust tveimur 
árum og á árinu 2001. Reiknuð 6% ávöxtun á rekstrarfjármuni var að jafnaði um 19 mia. kr og sem 
eðlilegt er ekki mjög breytileg milli ára en fór þó lækkandi framan af tímabilinu. Þegar þessi 
ávöxtun er dregin frá EBITDA stendur umframarðurinn eða rentan eftir. Hún var breytileg frá 9,5 
mia. kr. og upp í rúmlega 47 mia. kr. Umframávöxtun á rekstrafjármagn var að jafnaði 8,7%, lægst 
tæp 3% á árinu 2004 og allt upp í tæp 15% á árinu 2009. 

6 Samkvæmt greinargerð Sambands fiskvinnslustöðva til sjávarútvegsnefndar Alþingis hefur verið verulegur munur á 
verði á sölu afla beint til fiskvinnslustöðva og verði á fiskmörkuðum. 
7 Sveiflur í arðsemi ísfiskvinnslu virðist stafa af miklum sveiflum í verði á keyptum afla. 
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Tafla 9. Arður af fjármagni og renta í fiskveiðum og fiskvinnslu (mia. kr. verðlag 2010) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 M 01-10 

EBITDA 62,6 44,3 36,0 29,4 30,3 44,5 32,8 56,2 67,0 63,6 46,7 
Fjármagn 381,9 391,5 328,8 332,0 286,5 259,9 263,4 283,4 323,0 335,0 318,5 
Árgreiðsla 22,9 23,5 19,7 19,9 17,2 15,6 15,8 17,0 19,4 20,1 19,1 
Áætluð renta 39,7 20,8 16,3 9,5 13,1 28,9 17,0 39,2 47,6 43,5 27,6 
Umfram  
ávöxtun 10,4% 5,3% 5,0% 2,9% 4,6% 11,1% 6,5% 13,8% 14,7% 13,0% 8,7% 

Niðurstöður.
Árlegar skýrslur Hagstofu Íslands um hag fiskveiða og fiskvinnslu bera með sér að afkoma og 
rekstur sjávarútvegs á fyrsta áratug aldarinnar hefur verið mjög góður og á það reyndar við lengra 
aftur í tímann. EBITDA í sjávarútvegi í heild hefur að jafnaði verið rúmir 45 mia. kr. á ári og farið 
yfir 60 mia. kr. síðustu árin. Á þessu tíu ára tímabili voru þannig yfir 450 mia. kr. til ráðstöfunar til 
að greiða niður skuldir, borga út arð og fjárfesta. 

Heildararðsemi svaraði til nærri 14,7% ávöxtunar á bundnu fé í rekstri eða 8,7% umfram reiknaða 
6% árgreiðslu. Árleg renta af auðlindinni var þannig að jafnaði um 27 mia. kr. á ári eða um 270 
mia. kr. á þessu tíu ára tímabili, sem sjávarútvegurinn hafði úr að spila eftir að allur kostnaður þ.m.t. 
fjármagnskostnaður var greiddur. 

 Sé slegið á verðmæti fiskveiðiauðlindarinnar út frá þessum tölum og miðað við sömu ávöxtun og á 
fjármagni útgerðarinnar verður niðurstaðan 445 mia. kr. 
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Viðauki 2: Helstu tölur um fiskveiðar, fiskvinnslu og sjávarútveg í heild frá 2001 á verðlagi 
hvers árs og einnig á föstu verðlagi 2010.

VERÐLAG HVERS ÁRS 

Veiðar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laun 29,888 33,509 28,435 28,586 27,934 30,001 31,727 36,833 42,395 50,222 

EBITDA 18,580 19,428 15,037 12,254 14,548 19,785 18,303 25,821 31,059 36,288 

Árgreiðsla 9,434 10,088 8,812 8,420 8,057 7,770 8,008 8,504 10,426 14,407 

Virðisauki 48,468 52,937 43,472 40,840 42,482 49,786 50,030 62,654 73,454 86,510 

Áætluð renta 9,146 9,340 6,225 3,834 6,491 12,015 10,295 17,317 20,633 21,881 

Vinnsla 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laun 11,911 13,822 13,082 14,381 16,295 14,729 16,620 15,831 19,473 18,867 

EBITDA 18,029 7,722 7,501 6,735 5,820 12,160 6,414 21,765 32,502 27,350 

Árgreiðsla 3,966 4,309 3,535 4,445 3,496 3,419 3,903 5,900 7,959 5,690 

Virðisauki 29,940 21,544 20,583 21,116 22,115 26,889 23,034 37,596 51,975 46,217 

Áætluð renta 14,063 3,413 3,966 2,290 2,324 8,741 2,511 15,865 24,543 21,660 

Veiðar og vinnsla 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laun 41,799 47,331 41,517 42,967 44,229 44,730 48,347 52,664 61,868 69,089 

EBITDA 36,609 27,150 22,538 18,989 20,368 31,945 24,717 47,586 63,561 63,638 

Árgreiðsla 13,400 14,397 12,347 12,865 11,553 11,189 11,911 14,404 18,385 20,097 

Virðisauki 78,408 74,481 64,055 61,956 64,597 76,675 73,064 100,250 125,429 132,727 

Áætluð renta 23,209 12,753 10,191 6,124 8,815 20,756 12,806 33,182 45,176 43,541 

           

           

FAST VERÐLAG (2010) 

Veiðar 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laun 51,108 54,674 45,436 44,256 41,563 41,813 42,102 43,477 44,683 50,222 

EBITDA 31,771 31,699 24,027 18,971 21,646 27,574 24,288 30,478 32,735 36,288 

Árgreiðsla 16,132 16,460 14,081 13,036 11,988 10,829 10,627 10,038 10,989 14,407 

Virðisauki 82,879 86,373 69,463 63,227 63,210 69,387 66,390 73,955 77,419 86,510 

Áætluð renta 15,639 15,239 9,947 5,936 9,658 16,745 13,661 20,440 21,747 21,881 

Vinnsla 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laun 20,368 22,552 20,904 22,264 24,246 20,528 22,055 18,686 20,524 18,867 

EBITDA 30,829 12,599 11,986 10,427 8,660 16,947 8,511 25,691 34,256 27,350 

Árgreiðsla 6,782 7,031 5,649 6,882 5,202 4,765 5,179 6,964 8,389 5,690 

Virðisauki 51,197 35,152 32,889 32,691 32,905 37,475 30,566 44,377 54,780 46,217 

Áætluð renta 24,047 5,569 6,337 3,545 3,458 12,182 3,332 18,727 25,868 21,660 

Veiðar og vinnsla 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Laun 71,476 77,227 66,340 66,520 65,809 62,341 64,156 62,163 65,207 69,089 

EBITDA 62,601 44,299 36,013 29,398 30,306 44,522 32,799 56,169 66,992 63,638 

Árgreiðsla 22,914 23,491 19,729 19,917 17,190 15,594 15,806 17,002 19,377 20,097 

Virðisauki 134,076 121,525 102,353 95,918 96,115 106,862 96,956 118,332 132,199 132,727 

Áætluð renta 39,687 20,808 16,284 9,481 13,116 28,928 16,994 39,167 47,614 43,541 
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Helstu tölur um veiðar uppsjárfisks og mjölvinnslu frá 2001 á verðlagi hvers árs og einnig á föstu 
verðlagi 2010. 

VERÐLAG HVERS ÁRS 
VEIÐAR - Uppsjávarfiskur 
(Loðna) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Laun 4,069 5,384 4,766 
2,75

9
2,35

3
3,54

0
3,26

3
3,59

5
3,90

0
5,05

3

EBITDA 2,657 3,060 2,515 
1,28

4 915 
1,63

4
1,90

7
3,39

3
2,71

8
4,71

7

Árgreiðsla 2,050 2,418 2,492 
1,56

4
1,39

7
1,49

9
1,20

0
1,26

1
1,65

1
2,25

5

Virðisauki 6,726 8,444 7,281 
4,04

3
3,26

8
5,17

4
5,17

0
6,98

8
6,61

8
9,77

0

Áætluð renta 607 642 23 -280 -482 135 707 
2,13

2
1,06

7
2,46

2
           
Vinnsla - Bræðsla (Mjölvinnsla) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Laun 1,392 1,513 1,495 
1,31

8
1,03

9 704 
1,37

9
1,19

2
1,48

6
1,03

1

EBITDA 4,191 3,440 2,664 
2,05

4
1,29

6
1,89

6
1,51

5
4,33

7
7,77

9
6,20

9

Árgreiðsla 1,622 1,991 1,368 
1,62

0 778 718 864 
1,35

4
2,16

7
1,36

3

Virðisauki 5,583 4,953 4,159 
3,37

2
2,33

5
2,60

0
2,89

4
5,52

9
9,26

5
7,24

0

Áætluð renta 2,569 1,449 1,296 434 518 
1,17

8 651 
2,98

3
5,61

2
4,84

6
           
           
FAST VERÐLAG (2010) 
VEIÐAR - Uppsjávarfiskur 
(Loðna) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Laun 6,958 8,785 7,616 
4,27

1
3,50

1
4,93

4
4,33

0
4,24

3
4,11

1
5,05

3

EBITDA 4,543 4,993 4,019 
1,98

8
1,36

1
2,27

7
2,53

1
4,00

5
2,86

5
4,71

7

Árgreiðsla 3,505 3,945 3,982 
2,42

1
2,07

9
2,08

9
1,59

2
1,48

9
1,74

0
2,25

5

Virðisauki 
11,50

1
13,77

7
11,63

4
6,25

9
4,86

3
7,21

1
6,86

1
8,24

8
6,97

5
9,77

0

Áætluð renta 1,038 1,048 37 -433 -717 188 939 
2,51

6
1,12

4
2,46

2
           
Vinnsla - Bræðsla (Mjölvinnsla) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Laun 2,380 2,469 2,389 
2,04

0
1,54

6 981 
1,83

0
1,40

7
1,56

6
1,03

1

EBITDA 7,167 5,613 4,257 
3,18

0
1,92

8
2,64

2
2,01

0
5,11

9
8,19

9
6,20

9

Árgreiðsla 2,774 3,249 2,186 
2,50

8
1,15

8
1,00

1
1,14

7
1,59

8
2,28

4
1,36

3

Virðisauki 9,547 8,081 6,646 
5,22

0
3,47

4
3,62

4
3,84

0
6,52

6
9,76

5
7,24

0

Áætluð renta 4,393 2,364 2,071 672 771 
1,64

2 864 
3,52

1
5,91

5
4,84

6
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Fylgiskjal II.

Fjármálaráðuneyti,
fjárlagaskrifstofa:

Umsögn um frumvarp til laga um veiðigjöld.

Með frumvarpi þessu er lagt til að sett verði sérstök lög um gjaldtöku ríkisins fyrir afla-
mark og aðrar úthlutaðar veiðiheimildir á grundvelli laga um stjórn fiskveiða eða fyrir land-
aðan afla, fari stjórn veiða fram með öðrum hætti. Í markmiðsgrein frumvarpsins kemur fram
að veiðigjöldum verði ætlað að mæta kostnaði ríkisins við rannsóknir, stjórn, eftirlit og um-
sjón með fiskveiðum og fiskvinnslu og skila arði af fiskveiðiauðlindinni í sameiginlegan sjóð
landsmanna. Frumvarpið er lagt fram samhliða öðru frumvarpi þar sem lögð er til heildar-
endurskoðun á lögum um stjórn fiskveiða.

Gildandi lög mæla fyrir um álagningu veiðigjalds, sem nemur 13,3% af aflaverðmæti að
frádregnum tilteknum reiknuðum kostnaðarliðum. Í frumvarpinu er farin ný leið og gjaldtöku
beint meira að auðlindarentunni. Lagt er til að veiðigjald verði tvískipt. Annars vegar verði
lagt á almennt veiðigjald sem verði 8 kr. á hvert þorskígildiskíló. Hins vegar verði lagt á sér-
stakt veiðigjald sem verði 70% af samtölu reiknaðrar rentu á hvert þorskígildiskíló í fisk-
veiðum og í fiskvinnslu, að frádregnu almennu veiðigjaldi. Samkvæmt frumvarpinu skal
reikna rentuna sérstaklega fyrir veiðar og vinnslu botnfisks og sérstaklega fyrir veiðar og
vinnslu uppsjávarfisks. Rentan verði reiknuð sem söluverðmæti afla og afurða að frádregnum
rekstrarkostnaði öðrum en fjármagnskostnaði og afskriftum samkvæmt tölum Hagstofu Ís-
lands og reiknaðri ávöxtun á verðmæti rekstrarfjármuna þar sem miðað verði við 8% ávöxtun
í fiskveiðum og 10% ávöxtun í fiskvinnslu. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram
að framangreindar ávöxtunarkröfur á fastafjármuni séu háar í flestum samanburði og með
þeim eigi að vera tryggt að fjárfesting í sjávarútvegi geti gefið af sér arð umfram fjárfestingu
í öðrum atvinnurekstri. Einnig kemur þar fram að miðað sé við að almenna veiðigjaldið
standi undir heildarkostnaði ríkisins af fiskveiðistjórnarkerfinu og þjónustu við sjávarútveg.

Þess ber að geta að samkvæmt frumvarpinu er áformað að sérstaka veiðigjaldið verði 60%
af reiknaðri rentu fyrsta árið og 65% annað árið, en hækki síðan í 70% frá og með þriðja ár-
inu. Þá þurfi greiðendur ekki að greiða sérstakt veiðigjald af fyrstu 30 þúsund þorskígildis-
kílóum og af næstu 70 þúsund kílóum greiðist hálft gjald. Loks mun veiðigjald mynda frá-
dráttarbæran kostnað og því er viðbúið að það komi til lækkunar á tekjuskattstofni gjald-
skyldra aðila. Lagt er til að sérstök nefnd sem skipuð verði þremur sérfræðingum ákvarði sér-
stakt veiðigjald og geri tillögu um undanþágu frá álagningu þess við tilteknar aðstæður. Gert
er ráð fyrir því í frumvarpinu að veiðigjöld verði álögð af Fiskistofu og að tekjur af gjöldun-
um renni í ríkissjóð.

Auðlindarenta myndast í atvinnugrein sem byggist á sérleyfum til nýtingar náttúruauð-
linda. Hún er sá umframarður sem eftir stendur þegar atvinnugreinin hefur greitt rekstrar-
kostnað og staðið undir eðlilegri ávöxtun þess fjár sem bundið er í greininni, með tilliti til
þeirrar áhættu sem í rekstrinum felst. Fyrir utan aflabrögð og verð á erlendum mörkuðum er
renta í fiskveiðum og fiskvinnslu á Íslandi mjög háð gengi krónunnar og getur rentan því
verið talsvert breytileg milli ára. Rentan getur auk þess verið afar misjöfn eftir því hvort um
er að ræða botnfisk eða uppsjávarfisk. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að
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miðað við útreikningsákvæði þess hefur árleg renta í íslenskum sjávarútvegi verið að meðal-
tali um 19 mia.kr. á árunum 2001–2010 á verðlagi 2010, en verið mjög breytileg á milli ára
og sveiflast frá því að vera nánast engin á árinu 2004 í það að vera 38 mia.kr. á árinu 2009.
Á árinu 2010 reiknast rentan um 35 mia.kr.

Eins og áður hefur verið vikið að er afkoma í sjávarútvegi sveiflukennd. Vegna þess má
búast við að tekjur af veiðigjöldum á rentu í veiðum og vinnslu verði mismiklar eftir árum
og tímabilum. Spá um tekjur af veiðigjöldum miðað við ákvæði frumvarpsins leiðir í ljós að
ef tekið er mið af þremur lökustu árunum hvað varðar rentu í sjávarútvegi á tímabilinu 2001–
2010, þ.e. árunum 2003–2005, megi reikna með 4,5 mia.kr. tekjum af veiðigjöldum eftir að
tímabundinni lækkun sérstaks veiðigjalds lýkur. Sé hins vegar miðað við þrjú bestu árin, þ.e.
árin 2008–2010, yrðu tekjurnar 21,1 mia.kr. Miðað við meðaltal alls tímabilsins 2001–2010
yrðu tekjur að jafnaði 11,8 mia.kr. Það eru nánast jafn miklar tekjur og reiknað er með að
veiðigjald muni skila frá og með árinu 2013 í ríkisfjármálaáætlun fyrir árin 2012–2015, sem
fjármálaráðuneytið lagði fram sl. haust, en þar er reiknað með 11 mia.kr. tekjum af veiði-
gjaldi. Verði aflabrögð, verð á mörkuðum og gengi krónunnar svipuð og á síðustu árum má
því gera ráð fyrir að á næstu árum geti veiðigjöld skilað um og yfir 20 mia.kr. tekjum á ári
í ríkissjóð í nánustu framtíð. Til samanburðar ná nefna að miðað við útreikningsforsendur
frumvarpsins var renta í sjávarútvegi á árinu 2010 um 35 mia.kr. Til lengri tíma litið er þó
engan veginn hægt að búast við því að veiðigjöld skili að jafnaði þetta miklum tekjum þar
sem að sérstakt veiðigjald getur verið mjög breytilegt milli ára.

Samkvæmt ríkisreikningi voru tekjur af veiðigjaldi 2,3 mia.kr. á árinu 2010 og 3,7 mia.kr.
á árinu 2011 og í fjárlögum 2012 eru tekjurnar áætlaðar 7,8 mia.kr. Veiðigjald var hækkað
úr 9,5% í 13,3% frá 1. september 2011 og séu þessar tekjutölur uppfærðar miðað við það eru
tekjurnar að meðaltali 5,4 mia.kr. á ári fyrir tímabilið 2010–2012. Miðað við það eru tekjur
í núverandi kerfi og við hagstæð skilyrði í sjávarútvegi að skila 15 mia.kr. minni tekjum en
reikna má með að veiðigjöld samkvæmt frumvarpinu geti skilað í góðu árferði, en nánast
sömu tekjum og ætla má að veiðigjöld muni skila í slæmu árferði.

Gera má ráð fyrir að nokkur kostnaður muni falla til hjá Fiskistofu við að framkvæma og
fylgja eftir þeim breytingum sem kveðið er á um í frumvarpinu. Ekki liggur fyrir heildstæð
áætlun um þann kostnað en lausleg áætlun gerir ráð fyrir að stofnunin þurfi að bæta við sig
fjórum sérfræðingum, m.a. á sviði lögfræði og reikningshalds, til að anna auknu hlutverki
við álagningu og innheimtu veiðigjalda. Áætlað er að laun og starfstengdur kostnaður Fiski-
stofu vegna þessa verði 40 m.kr. Gera má ráð fyrir að hér verði um að ræða álagningu og
innheimtu á háum fjárhæðum sem allt eins er líklegt að ágreiningur geti í einhverjum til-
vikum orðið um milli ríkisins og gjaldenda. Fjármálaráðuneytið bendir í því sambandi á að
til staðar er kerfi innheimtumanna ríkissjóðs sem ætla má að geti á skilvirkan og hagkvæman
hátt tekið að sér innheimtu veiðigjaldanna samkvæmt álagningu Fiskistofu án teljandi við-
bótarkostnaðar. Verði sú leið valin má ætla að kostnaður ríkissjóðs verði minni. 

Verði frumvarpið óbreytt að lögum má ætla að nokkur næstu ár geti tekjur ríkissjóðs af
veiðigjöldum orðið um og yfir 20 mia.kr. á ári að því gefnu að rekstrarskilyrði í sjávarútvegi
verði áfram með besta móti. Það er um 9 mia.kr. umfram áætlaðar tekjur af veiðigjaldi í ríkis-
fjármálaáætlun fyrir árin 2012–2015. Til að byrja með yrðu tekjurnar þó 1–2 mia.kr. minni
vegna lægri veiðigjalda á tveimur fyrstu fiskveiðiárunum samkvæmt bráðabirgðaákvæði
frumvarpsins. Að teknu tilliti til minni tekna af tekjuskatti sjávarútvegsfyrirtækja vegna hærri
veiðigjalda má hins vegar ætla að tekjur ríkissjóðs geti aukist um rúma 7 mia.kr. frá áætluð-
um tekjum í fyrirliggjandi ríkisfjármálaáætlun. Þar sem gera má ráð fyrir því að tekjur af sér-
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stöku veiðigjaldi verði nokkuð kvikar væri hins vegar afar óvarlegt að reikna með jafn mikl-
um tekjum til frambúðar og búast má við að þær geti stundum orðið allmiklu lægri. Þá er
áætlað að útgjöld Fiskistofu vegna umsýslu með innheimtu veiðigjaldanna geti aukist um 40
m.kr. verði frumvarpið lögfest óbreytt.
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