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Frumvarp um veiðigjöld

Kynning í atvinnuveganefnd 

12. apríl 2012

1. greinin

• Megingrein frumvarps um stjórn fiskveiða er 1. gr. þess en hún 
tryggir að nytjastofnar við ísland séu ævarandi sameign 
þjóðarinnar og að ríkið fyrir hönd þjóðarinnar ráðstafi 
veiðheimildum með tilteknum markmiðum að leiðarljósi.
Þetta orðalagtekur mið af tillögu Stjórnlagaráðsfrá 2011 að 
frumvarpi til nýrrar stjórnarskrár, en sú tillaga á sér rætur í 
umræðu um auðlindamál á síðustu árum. Þannig var lagt tii í 
skýrslu Auðlindanefndar frá árinu 2000 að tekið yrði upp nýtt 
form eignarréttar, svonefndur þjóðareignarréttur, „til hliðar 
við hinn hefðbundna séreignarrétt einstaklinga og lögaðila". 
Þessi tillaga hefur legið til grundvallarýmsum þeim tillögum 
sem lagðar hafa verið fram á undanförnum áratug um 
auðlindaákvæði í stjórnarskrá.
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Markmið

Meginmarkmið frumvarpsins eru fimm talsins:
• Að stuðla að verndun og sjálfbærri nýtingu fiskistofna við 

ísland.
• Að stuðla að farsælli samfélagsþróun með hagsmuni komandi 

kynslóða að leiðarljósi.
• Að treysta atvinnu og byggð í landinu.
• Að hámarka þjóðhagslegan ávinning af sjávarauðlindinni og 

tryggja þjóðinni eðlilega auðlindarentu.
• Að sjávarútvegurínn sé arðsamur og búi við hagstætt og 

stöðugt rekstrarumhverfi.

Nýtingarleyfi

• Frumvarpið gerir ráð fyrir að núverandi handhafar 
aflaheimilda fái tiltekinn hluta aflaheimilda í formi 
nýtingarleyfa sem ákveðnar kvaðir eru á. Valin er leið 
nýtingarleyfa en ekki nýtingarsamninga þarsem mat 
sérfræðinga er að leyfisformið falli betur að eðlilegri 
stjórnsýslu og sé í betra samræmi við það sem annars staðar 
gerist. Nýtingarleyfin fela eftir sem áður í sér ígildi 
samkomulags milli handhafans og ríkisins. Nýtingarleyfin eru t 
fullu samræmi við tillögur þingmannanefndarinnar sem og 
ráðherranefndarinnar um ráðstöfun aflaheimilda.



Tveir flokkar

Aflahlutdeildum er skipt í tvo flokka:
• flokk 1; nýtingarieyfi til útgerða og
• flokk 2; til ríkisins. Til verður nýr leigupottur ríkisins sem selur 

aflamark (leigir) nokkrum sinnum á hverju fiskveiðiári. Það 
veitir aðilum utan kerfisins möguleika á að kaupa aflamark.



Framsal og heimfall
• Framsal aflahlutdellda er bundið við gildístíma (20 ár)

upphafsnýtingarleyfa ogtakmarkað með margvíslegum hætti. Framlengist 
nýtingaríeyfi breytast þau í„hrein" nýtingarleyfi, þ.e. framsal þeirra er ekki 
heimilt. Ef framsal á sér stað á 20 ára tímabiíinu verður „heimt" 3% af 
aflahlutdeíld nýtingarleyfisins og fer sá hluti í flokk 2.

• Ailt framsal aflamarks (leiga - leyfileg veiði innan ársins) fer fram á 
opinberu kvótaþingi sem verður endurvakið. Gildir það bæði um það 
afíamark sem ríkið leigir út (flokkur 2) og um framsal útgerða (flokki 1) á 
aflamarki. Framsal útgerða á afíamarki eru settar verulegar skorður með 
því að skilyrða framsalið við áunna veiðireynsiu. Með þessu er reynt að 
koma í veg fyrir að handhafi nýtingarleyfis fénýti það með útleigu í stað 
þess að stunda fiskveiðar á grunni þess.

• Heímilt verður að skílyrða hiuta af aflaheimildum úr fíokki 2 tíi útieigu við 
ákveðin svæðí sem standa veikt og/eða hafa glatað mikið af sínum 
heimiídum. Svigrúm ríkisins til að mæta kröfum byggðarlaga, er hafa horft 
á eftir aflaheim ifdum úr sinni byggð og veikst, verður því verulega aukið.

Strandveiði og nýliðun

• Strandveiðar verða með óbreyttu sniði en stefnt verður að 
því að draga úr rækju- og skelbótum og byggðakvóta til þess 
að geta byrjað með eins stóran leigupott og mögulegt er. Ef 
forsendur skapast til aukningar á afla stækkar 
leigupotturinn ört.

• Opnað verður á þann möguleika að veita nýliðum leyfi.
Allir sem eignast aflahlutdeild eiga rétt á nýtingarleyfi. Til 
viðbótar við leigupott og strandveiðar opnar þetta kerfið 
verulega frá því sem var og mætir þannig vel þekktum 
áhyggjum af mannréttindasjónarmiðum.



Ráðstöfun leigu

• Tekjum að útleigu veiðiheimilda verður deilt með ríkissjóði, 
sveitarfélögum og markaðs- og þróunarsjóð fyrir 
sjávarútveginn (40%-40%-20%). Með stækkandi leigupotti 
aukast þessartekjur. Þó er um að ræða umtalsvert lægri tekjur 
en veiðigjaldið skilar.

Til verður nýr leigupottur

Strandveiði 6.665 ' "v;::':^>>6;665

Línuívilnun 5.077 4.654

Byggðakvóti . . 6.204 3.102

Rækju- ogskeibætur 2.010 1.340

Frístundaveiðar 168

Ráðstöfun ti! kvótaþings 0 14.925 ** (19.425)

Áframeidi, þorskur 500 500

Sjóstangaveiði 200 200

Samtals: 20.908 . 31.554 (36.054) . .

* Makritl erekkl meðtollnn **  áætluð viðbót 4 .5001. a f 
aukningu strax í  haust.



Hliðarráðstafanir, sviðsmynd

Hliðarráðstafanir utan nýtingarleyfa, þorsktgtldi

2007/2008fvrirstrandveiíar 2010/2011 raéi) Niíverandi(201I/201?) Núvcrandistaía medöírura
strartdveWum tcg komnar (5,3%

Veiði- og auðlindagjald
• Veiðigjöld verða tvískipt;

-  grunngjald sem aííir greiða 8 kr. á þorskígíldiskíló og hins vegar 
~ sérstakt veíðigjald, sem verður tengt áætlaðri rentu hvers árs og skilar 

þjóðinní réttmætri auðlindarentu. Sérstaka gjaídinu er skipt eftir afkomu 
boífiskveiða annars vegar og uppsjávarveiða hins vegar og tekur það á rentu 
bæði í veiðum og vinnslu þótt það sé eingöngu íagt á veiðarnar. Grunngjaldið 
er hugsað til að standa undir stofnunum ríkisins við stjórn fiskveiða. Sérstaka 
gjaldið mun skiía ríkissjóði verulega auknum tekjum miðað vtð núverandi 
afkomu í sjávarútvegi sem er afar góð. Hið sérstaka gjald er mjög næmt fyrir 
afkomu greínarinnar og því sveiflast það í takt við gengí hennar. Grunnveiði- og 
sérstaka veiðigjaldið mun renna óskipt í ríkissjóð, Áætiað er að veiðigjaidið skiit 
ríkissjóði 18 til 20 mia. kr. áriega á næstu þremur árum en að frádregnum 
tekjum nú og áætlaðri iækkun tekjuskatts verði tekjuaukinn 11 tii 13 mia. kr. á 
árí. Frumvarpið um veiðigjöld er sjáifstætt.
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Sérstaka veiðigjaldið
• Sérstakt velðigjald reiknast af rentu í veiðum og 

vínnslu:
Renta =

+ Söluverðmæti afía eða afurða
- rekstrarkostnaður
= EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation & 

amortization)
- reiknuð ávöxtun á verðmæti stofnverðs/uppfærðra 

rekstrarfjármuna (8% ávöxtunarkrafa á veiðar og 10% í vinnslu)

Sérstakt veiðigjald reíknast af rentu:
Ár 1 Ár 2 Ár 3 {og tif framtíðar)
60% 65% 70%

Ávöxtun fjármagns og auðlindarenta

• Árgreiðsla:
-  Hagstofa sl 20-30 ár = 6% ávöxtun
-  Frumvarp:

• Veiðar = 8% ávöxtun
• Vinnsla = 10% ávöxtun

-  Almennt um árgreiðslu:
♦ Aðferð sem Hagstofan hefur lengi notað.
* Árgreiðsia er greiðsla sem er reiknuð með x% af áætiuðu verðmæti 

rekstrarfjármuna. í mati sínu á eignum víkur Hagstofan frá bókfærðu 
verði eigna skipa skv. ársreikningum og styðst í staðinn við 
vátryggingarverðmæti þeirra að viðbættu álagi vegna veiðarfæra (það 
er líka gert í frumvarpinu).

* 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 annarrí eign en fjármagní -  
þ.e. náttúruauðiindinni.



Undanþágur frá sérstöku veiðigjaldi

ÖII skip/bátar:
• < 30 tonn = ekkert sérstakt veiðigjaíd
• 30-100 tonn = >2 sérstakt veiðigjald
• f 8. grein frumvarpsins kemur fram að ráðherra sé 

heimilt að tiílögu veiðigjaldsnefndar að lækka eða 
undanþiggja sérstöku veiðigjaldi afla úr tilteknum 
fiskistofni ef sýnt er að afkoma er verulega lakari við 
þær veiðar en almennt gerist
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Samantekt I

• Algjörlega afdráttarlaustákvæði um þjóðareign á 
fiskveiðiauðlindinni. Útgerðin greiðir svo sanngjarnt gjald til 
þjóðarinnar fyrir aðgang sinn að hennar auðlind,

* Stöðugleiki fyrir núverandi handhafa aflaheimilda tryggður til 
a.m.k. 20 ára. Hin margnefnda óvissa er ekki lengur til staðar.

• Nýliðun í greininni tryggð. Kerfið er opnað m.a. leigupottum.
* Svigrúm ríkisins til að mæta áföllum á svæðum þar sem 

fiskvinnsla er unidrstöðuatvinnugrein er rýmkað.

Samantekt II
• Auðlindagjaldíö er mjög næmt fyrir afkomu greinarinnar. Gott gengi í 

sjávarútvegi þessi árin vegna hagstæðra markaðsskilyrða, ágætra 
aflabragða og lágs raungengis getur skiiað umtalstalsverðu veiðigjaldl.

• Útgerðin hefur búið við mjög lágt veiðígjald allra síðustu ár en jafnframt 
verið með sterka afkomu, Skuldir útgerðarínnar hafa að sama skapi lækkað 
mjög mikið eftir hrun.

• Tekjur af veiðigjaldi koma sér vel fyrir ríkissjóð. Rtkissjóður hefur tekið á sig 
miklar byrðar eftir hrun til að haida efnahagslífinu gangandi, Útgerð'm 
hefur aftur á móti fengið tekjuauka vegna falls krónunnar. Eðlilegt að 
þjóðin krefjist þess að útgerðin leggja því meira af mörkum, Grunnurað 
þjóðarsátt um kerfið.

• Hluta af leigutekjum verður ráðstafað til sjávarútvegsins í þágu 
maraðssóknar og þróunarstarfs. Þannig verði hægt að fara í samstill átak í 
að kynna tslenskar sjávarafurðir og tryggja þeim áframhaldandi aðgang að 
bestu mörkuðum. Þannig fást meiri tekjur í greinina.


