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Alþingi á 140. löggjafarþingi 2011-2012.)

Meginverkefni Hagstofu Íslands er að útbúa tölfræði því tengist efni tillögunnar ekki 
starfsemi hennar á beinan hátt. Hinsvegar er ætlunin að gögn hennar og að einhverju leyti 
aðferðir verði nýttar við skattlagningu sem vekur spurningar um að hve miklu leyti slík 
tölfræðigögn henti sem grunnur undir skattlagningu af þessum toga.

Hagtofan Íslands vill því veita umsögn um þau atriði í ofangreindu lagafrumvarpi sem snúa 
að vinnslu stofnunarinnar á tölfræði og þau vandamál sem þar er við að glíma og lýsa þeim 
aðferðum og gögnum sem beitt er við það verkefni.

Hagstofa Íslands útbýr reglulega tölfræði um afkomu í sjávarútvegi og tekur árlega saman 
yfirlit yfir rekstur helstu greina sjávarútvegs. Við gerð þess er bæði byggt á skattframtölum 
rekstraraðila og reikningum sem fyrirtæki í sjávarútvegi hafa sent Hagstofunni.

Yfirlitin sýna afkomu helstu greina veiða og vinnslu sjávarfurða, og er skipt í eftirfarandi 
flokka:

Útgerð: strandveiðibátar, bátar undir 10 bt; bátar 10-200 bt.; bátar >200 bt.; 
Uppsjávarveiðiskip; ísfisktogarar; frystitogarar (m.v. að yfir 60% aflans sé unnið um borð)

Vinnsla: frysting (ekki hægt að aðgreina eftir tegundum); söltun og hersla; mjölvinnsla; 
ferskfiskvinnsla.

Hagstofan nýtir sér aðgang að skattframtölum rekstraraðila (hvort sem um er að ræða lög- 
aðila eða einstaklinga). Úr þessum gögnum eru fengnar upplýsingar um öll "hrein" sjávar- 
útvegsfyrirtæki. Með hreinum fyrirtækjum er átt við að fyrirtæki sé eingöngu í útgerð eða 
vinnslu.

E f um útgerðarfyrirtæki er að ræða þá er m.v. að það geri út eina tegund af skipum og ef 
um vinnslufyrirtæki er að ræða þá er m.v. að aðalvinnslan sé a.m.k. 70% af 
heildarvinnsluverðmætinu.

Að auki safnar Hagstofan upplýsingum beint frá eftirfarandi gerðum fyrirtækja: 
Fyrirtækjum sem stunda bæði útgerð og vinnslu, fyrirtækjum sem eru einungis í útgerð en 
gera út mismunandi tegundir af bátum og frá fyrirtækjum sem eru einungis í vinnslu en 
með margþætta vinnslu.

Úrtakið sem Hagstofan velur með þessum hætti vex um 40-45 fyrirtæki, auk 
skattframtalanna. Um 60% af þessum fyrirtækjum skila upplýsingum til Hagstofunnar. Það
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sem nýtist úr úrtaki Hagstofunnar og úr skattframtölum nær oftast um 60-70% þekju. Sum 
fyrirtæki skila inn sundurliðuðum ársreikningi þar sem finna má upplýsingar um einstakar 
vinnsludeildir og einstök skip en önnur skila inn samandregnu yfirliti þar sem upplýsingar 
um einstakar vinnsludeildir koma fram en upplýsingar um útgerðina eru dregnar saman 
eftir tegund skipa (þ.e. ef fyrirtæki rekur t.d. þrjá frystitogara þá skilar það samandregnum 
upplýsingum um þá en ekki upplýsingum um einstök skip). Úr gögnum Fiskistofu fást 
upplýsingar um aflatölur allra skipa sem hafa stundað veiðar á árinu þar sem aflaverðmæti 
einstakra skipa er dregið saman eftir tegund skipa þessar upplýsingar eru notaðar til að 
tryggja samræmi í niðurstöðum. Frá Fiskistofu fást einnig upplýsingar um ráðstöfun aflans 
eftir tegund vinnslu og vinnslufyrirtækjum Upplýsingar um verðmæti útflutnings einstakra 
afurða eru fengnar úr utanríkisverslunargögnum Hagstofunnar.

Hagstofan birtir hagnað í sjávarútvegi í útgáfum sínum með tvennum hætti. Annars vegar 
sem niðurstöðu reikninga skv. Skattframtölum, en þeir gefa að heita má sömu mynd af hag 
sjávarútvegs og kemur fram í reikningum sjávarútvegsfyrirtækja.

Hins vegar birtir Hagstofan einnig áætlaða rekstarniðurstöðu miðað við árgreiðsluaðferð 
þar sem búið er að leiðrétta fyrir verðlagsbreytingum og gengisáhrifum. Við útreikning á 
reiknaðri rentu samkvæmt frumvarpinu er lagt til að sú aðferð verði notuð að öðru leyti en 
því að forsendur um ávöxtun fjármagns sem bundið er í rekstri eru aðrar en Hagstofan 
styðst við.

Frá því að árgreiðsluaðferðin var tekin upp í kringum 1980 hefur verið litið þannig á að 
niðurstöður hennar varpi ljósi á áætlaðar breytingar á hagnaði í sjávarútvegi þar sem búið 
er að jafna út sveiflur vegna verðbreytinga og gengisáhrifa með fastri ávöxtunarkröfu. 
Árgreiðsluaðferðin er notendakostnaðaraðferð þar sem gert er ráð fyrir ákveðinni 
ávöxtunarkröfu og forsendum um endingartíma fjármuna og fjárhæð fjárbindinga i 
greininni í stað vaxta og afskrifta eins og fært er í reikningum fyrirtækja.

Miðað er við áætlað fjármagn sem bundið er í rekstrinum, bæði lánsfé og eigið fé en ekki 
eingöngu lánsfé (skuldir) eins og gert er í hefðbundnu bókhaldi. Hins vegar er takmarkað 
tillit tekið til rekstrarfjámuna. Ekki er mögulegt að skipta efnahagsreikningum sjávarútvegs 
á milli einstakra tegunda rekstrar hjá fyrirtækjum í blönduðum rekstri og er því birtur 
efnahagsreikningur fyrir sjávarútveginn í heild.

Í fyrstu var reiknað með bæði 3% og 6% ávöxtun en síðar sammælst um 6% 
ávöxtunarkröfu og henni síðan haldið óbreyttri þótt vissulega mætti færa rök fyrir því að 
taka mið af ávöxtun á fjármálamarkaði hverju sinni með einhverju áhættuálagi.

Í árgreiðsluaðferðinni í fiskvinnslu er heildarverðmæti fastafjármuna (óafskrifað) fundið út 
frá áætluðum endingartíma þeirra og að einhverju leyti gjaldfærðum afskriftum. Stofn 
árgreiðslunnar er því fundinn miðað við afskriftarhlutföll sem eru 4% af fasteignum, 12% 
af vélum og tækjum og 15% af flutningatækjum. Samvegið hefur endingartími 
fjármunanna legið á bilinu 14-16 ár.

Í útgerð er þessu á annan veg farið. Þar er árgreiðslan reiknuð út frá vátryggingaverðmæti 
skipa, en það er afskrifað verð. Endingartími við útreikning árgreiðslu er því hafður 
skemmri en ef reiknað væri af upprunalegu verði og hefur verið reiknað með, að 90% 
vátryggingaverðmætis afskrifist á 12 árum eða 8% á ári. Sá árafjöldi var upphafleg 
ákveðinn út frá meðalaldri skipa. Ekki hefur þótt ástæða til að breyta þessum endingaríma, 
þótt um hann ríki töluverð óvissa, þar sem erfitt er að meta raunverulegan endingartíma 
skipa miðað við stöðugar endurbætur. Til viðbótar við vátryggingaverðmæti skipanna er 
reiknuð ávöxtun á 20% af vátryggingaverðmæti til að mæta annarri rekstrarfjárþörf vegna 
veiðarfæra og þess háttar.
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Keyptar aflaheimildir eru ekki teknar með enda hafa aðferðir verið óbreyttar um langan 
tíma og vandamál hvort og þá hvernig slíkt væri unnt. Í skattalegu uppgjöri eru þær heldur 
ekki afskrifaðar en fjárbinding og fjármagnskostnaður vegna þeirra er væntanlega talinn 
með í reikningum. Fjárbinding vegna vinnslu sjávarafurða er áætluð út frá bókfærðum 
afskriftum ársins en verðuppfærsla þeirra og endingartími er óvissari. Þó má benda á að 
fyrirtækjum sem færa reikninga sína í erlendri mynt hefur fjölgað síðari ár, en í þeim 
tilvikum eru fjármunir færðir til bókar í krónum miðað við skráð gengi. A f þessum sökum 
er óhjákvæmilega nokkur munur á niðurstöðum reikninga fyrirtækjanna og reiknaðri 
árgreiðslu, enda ekki um sambærilega hluti að ræða.

Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að gögn Hagstofunnar um rekstrarafkomu í sjávarútvegi 
verði nýtt við útreikning á reiknaðri rentu. Hagstofan gerir almennt ekki athugasemdir við 
hvernig hagskýrslur sem stofnunin gefur út eru notaðar enda ákveður Hagstofan 
aðferðarfræði sína sjálf og notendur geta kynnt sér hana. Því þarf að breyta einni 
málsgrein 10. grein frumvarpsins til að tryggja að framsetningin sé í samræmi við lög um 
Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð.

Í frumvarpinu er málsgreinin þannig: „Reiknaða ávöxtun rekstrarfjármuna, að meðtöldum 
birgðum, skal miða við áætlað verðmæti 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.” Hagstofan leggur til að henni verði breytt í eftirfarandi: 
„Grunn rekstrarfjármuna skal miða við áætlað verðmæti þeirra í lok tekjuárs eins og hann 
er í gögnum sem Hagstofa Íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum 
í fiskveiðum og fiskvinnslu. Við ákvörðun veiðigjalds skal reiknuð ávöxtun 
rekstrarfjármuna þó vera 8% í fiskveiðum, en 10% í fiskvinnslu”

Með framangreindri framsetningu er skýrt að Hagstofan útbýr og gefur út tölfræði miðað 
við aðferðarfræði sem hún ákveður en löggjafinn og stjórnsýslan sjá um framkvæmd þess 
sem að þeim snýr.

Virðingarfyllst,

Rósmundur Guðnason 

skrifstofustjóri efnhagssviðs
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