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Málefni; Frumvarp til laga um frávik frá lögum um veiðigjöid 
(heildarlög), 658 mál.

Með tölvupósti dags. 30. mars s.l. óskaði Atvinnuveganeftid Alþingis eftir 
umsögn Félags löggiltra endurskoðenda (FLE) um ofangreint málefni. 
Samkvæmt samþykktum félagsins sendi stjómin ofangreint erindi til Álitsnefiidar 
og Skattanefhdar FLE sem tóku málið til umfjöllunar.
Álitsnefndin vill koma eftirfarandi athugasemdum og ábendingum á framfæri:

10 grein:

í fyrstu málsgrein kemur fram að miðað er við svokallaða EBIDTA framlegð, sem 
þýðir að gjaldfærðar afskriftir koma ekki inn í útreikninginn sem gæti haft þau 
áhrif að hvati félaga til að fjárfesta og auka hagkvæmni sína í rekstri minnkar. 
Fjármagnskostnaður kemur heldur ekki inn í útreikninga á veiðigjaldi og hefur því 
íþyngjandi áhrif á rekstur skuldsettra félaga. Sú aðferð að reikna ávöxtun á 
verðmæti varanlegra rekstrarfjármuna sem byggð væri á aðferðum Hagstofu 
íslands og tekur til greinarinnar í heild sinni, telur nefhdin að nái ekki að taka tillit 
til ólíkrar fjárhagsstöðu og aðstæðna fyrirtækja og getur þ.a.l. leitt til meiri 
erfiðleika hjá þeim sem eru undir meðaltalsarðsemi greinarinnar. í mörgum þeim 
tilvikum væri um að ræða aðila sem eru nýkomnir inn í greinina með tilheyrandi 
fjárfestingum og skuldsetningu.
í fyrsta málslið fimmtu málsgreinar segir að reiknaða ávöxtun rekstrarfjármuna 
skuli miða við áætlað verðmæti í lok tekjuárs, í Ijósi þess að rekstrarfjármunir á 
rekstrarárinu í heild sinni eru að skapa verðmæti sem til verða á árinu væri 
nákvæmara að miða við meðaltal fjárfestinga í upphafí og lok árs.

I síðasta málslið fímmtu málsgreinar kemur fram „skal miða við bókfært verð 
þeirra án afskrifta“. Hér færi betur á því að tala um stofhverð ef við það er átt því 
bókfært verð þegar um afskrift er að ræða er stofnverð að frádregnum afskriftum.



Almennt:

Samkvæmt þeim upplýsingum sem neftidin hefur aflað sér hjá m.a. Hagstofu 
íslands, er ljóst að útreikningar Hagstofunnar eru einungis vísbending um afkomu 
greinarinnar en teljast tæplega nægilega nákvæmar til þess að vera grundvöllur 
álagningar sem hér um ræðir. Nefhdin telur sérstaka ástæðu til þess að nánari 
upplýsinga sé aflað um áhrif og afleiðingar aðferðafræði Hagstofunnar, 
sérstaklega því er lýtur að notkun skattalegra afskrifta og endingartíma við 
útreikning á verðmæti varanlegra rekstrarfjármuna.

Nefiidin vill jafnframt koma því á framfæri að samkvæmt frumvarpinu skulu þeir 
greiða veiðigjald sem eru skráðir fyrir aflaheimildum og er gjaldið grundvallað 
bæði á fiskveiðum og fiskvinnslu. Þetta getur leitt af sér að í þeim tilfellum sem 
aðili stundar eingöngu fiskveiðar þá er honum ætlað að greiða veiðigjald út frá 
fiskvinnslu aðila honum alls ótengdur. Einnig getur þetta leitt af sér að aðilar sem 
aflaheimildir hafa sjá sér hag í því að stunda eingöngu veiðar en fara með 
vinnsluna út úr landi þannig að hún komi ekki inn í útreikninga á stofhi.

Ekki er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að ef útreiknaður stofn er neikvæður að 
félag geti flutt hann milli ára. Með öðrum orðum, aðila er ekki gefrnn kostur á að 
vinna upp rentulaus ár áður en farið er að greiða af rentu betri ára. Þetta getur leitt 
til rekstrar- og greiðsluvanda í greininni sem helst kemur niður á nýliðum.
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