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Svör við fyrirspurn  varaform anns atv innuveganefndar vegna frum varps til 
br. á 1. um  veiðig jö ld .

um

Með rafbréfí 20. júní sl. var beiðst svara ráðuneytisins við nánar tilfærðum spurningum 
varaformanns atvinnuveganefndar, Lilju Rafneyjar Magnúsdóttur, í tilefni af frumvarpi, sem 
nefndin hefur haft til meðferðar, til laga um breytingar á lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld. 
Hér á eftir eru gefin svör við þessum spumingum, í þeirri röð sem þær eru bornar fram:

, §1
í fyrsta lagi er „óskað eftir öllum gögnum og útreikningum sem írumvaipið byggist á.“ 
Umbeðin gögn, sem eru í vörslu ráðuneytisins, eru meðfylgjandi.

, §2 _ _
í öðru lagi er vísað til þess að ráðherra sjávarútvegsmála hafi sagt í þingræðu að „hann væri 
með dæmi um að veiðigjald á lítið fyrirtæki muni lækka úr 5 í 3 milljónir.“ Af því tilefni er 
óskað eftir „þessu dæmi og öllum öðrum dæmum og útreikningum sem kunna að liggja til 
grundavallar frumvaipssmíðinni“.

Hvað snertir áhrif frumvarpsins á einstök fyrirtæki telur ráðuneytið rétt að vísa til 
greinargerðar Stefáns B. Gunnlaugssonar, dags. 22. júní 2013: „Áhrif frumvarps til laga um 
breyting á lögum nr. 74/2012, um veiðigjöld (innheimta veiðigjalda, sérstakt veiðigjald o.fl.) 
á rekstur og efnahag íslensla-a sjávarútvegsfyrirtækja.“ Greinargerðin var tekin saman í þeim 
tilgangi að gera grein fyrir áhrifum frumvarpsins á aflcomu einstakra sjávarútvegsfyrirtækja.

, §3 _

í þriðja lagi er vísað til þess að ráðherrann hafi sagt í viðtali sem sýnt var á Stöð 2 að hann 
„undraðist afstöðu AGS til málsins og efaðist eldd um sú afstaða myndi breytast ef þeir hefðu 
sömu gögn undir höndum og ráðherrann hefur.“ Af því tilefni er óskað eftir „þessum gögnum 
og öllum gögnum varðandi undirbúning málsins“. Þá er spurt: Af hverju fylgdu þessar 
upplýsingar ekki frumvaipinu?

í §1 kemur fram að með bréfi þessu fylgja umbeðin gögn málsins. Hvað sérstaklega snertir 
ummæli ráðheiTans, þá fólust í þeim áhyggjur yfír stöðu minni og meðalstórra fyrirtækja í 
sjávarútvegi. Þessar áhyggjur eru þær sömu og komu fram hjá fulltrúum ýmissa flokka í 
aðdraganda þingkosninganna þar sem því var lýst yfir að nauðsynlegt væri að endurskoða 
veiðigjöldin m.a. í ljósi mikilla verðlækkana á mörkuðum fyrir botnfiskafurðir. Sjónarhorn 
AGS er hins vegar mun þrengra þar sem litið er fyrst og fremst á áhrif lækkunar veiðigjalda á 
tekjur ríkissjóðs út frá markmiði um jöfnuð í ríkisfjármálum.



I fjórða lagi er óskað eftir því að fá upplýsingar um hvort aðrir en starfsmenn ráðuneytisins 
hafi unnið við gerð frumvarpsins og útreikinga sem liggja því til grundvallar. Sérstaklega er 
spurt: Ef einhverjir utan ráðuneytisins komu að gerð frumvarpsins að einhveiju leiti, lögðu til 
upplýsingar eða gögn, hvaða aðilar voru það og hver varð aðkoma þeirra að undirbúningi 
málsins?

Hér með er upplýst að frumvarpið var unnið af starfsmönnum ráðuneytisins, í miklu samráði 
við veiðigjaldsnefnd og Fiskistofu. Þá vann fjármálaráðuneytið greinargerð um áhrif 
frumvarpsins á tekjur ríkissjóðs. Frumvarpið var síðan samþylckt í ríkisstjórn og þingflokkum 
til framlagningar á Alþingi. Þess skal þó getið að tillögugerð um upptöku „sérstala-a 
þorskígildisstuðla“ var að nokkru unnin í samstarfi við hagfræðing Landssambands íslenskra 
útvegsmanna.

§5
í fimmta lagi er spurt hvort leitað hafi verið til veiðigjaldsnefndar við undirbúning 
frumvarpsins. Þá er jafnframt óskað eftir „öllum gögnum sem nefndin lagði fram við gerð 
frumvarpsins“.

Af þessu tilefni er vísað til fundar starfsmanna ráðuneytisins og atvinnuveganefndar 19. júní 
sl. þar sem gerð var grein fyrir því samstarfi sem ráðuneytið átti við veiðigjaldsnefnd við 
undirbúning frumvarpsins, auk þess að gerð var grein fyrir minnisblaði veiðigjaldsnefndar til 
ráðuneytisins dags. 3. júní sl., sem er meðal meðfylgjandi gagna.

§6
I sjötta lagi eru sett fram svohljóðandi staðhæfing:

Nú liggja allar nauðsynlegar upplýsingar liggja fyrir; afli 2011 skipt í botnfiskafla og 
uppsjávarafla, EBIDTA skipt með sama hætti, vátryggingarverðmæti skipa og uppreiknað 
stofnverð annarra fastafjármuna. Hafí síðasta liðnum ekki verið skipt milli veiða og vinnslu og 
aflategunda nægir að áætla þá skiptingu lauslega. Eins liggja fyrir breytingar á verðlasvísitölu 
sjávarafurða fram til apríl. Ekkert er því til fyrirstöðu að áætla veiðigjöld með nægilega góðri 
nákvæmni.

I framhaldi er spurt hvað sé þessu að fótakefli og hvaða breytingar þurfi að gera á lögum, 
ýmist að mati veiðigjaldsnefndar eða ráðuneytisins (!), þannig að veiðigjaldsnefnd geti 
„fengið allar þær upplýsingar og gögn sem hún telur sig þurfa á að halda til að geta reiknað út 
veiðigjaldið?“

Af þessu tilefni vísast til minnisblaðs veiðigjaldsnefndar til ráðuneytisins dags. 27. mars 2013 
og minnisblaðs ráðuneytisins til atvinnuveganefndar dags. 21. júní sl. (nú með gögnum máls 
nr. 15 á vef Alþingis).

§7
I sjöunda lagi er spurt „hver yrðu veiðigjöldin 2013/14 áætluð samkvæmt gildandi lögum 
fyrir botnfiskafla annars vegar og uppsjávarafla hins vegar?“ Þá er sérstaklega spurt um 
lækkun veiðigjalda „í heild í hverjum flokki“. Fyrirspurnin er sundurliðuð sem hér er gert:

i. í krónutölu samtals í hverjum stærðarflokki,
ii. i krónutölu að meðaltali á hverja útgerð í hverjum stærðarflokki
iii. í hundraðshlutum að meðaltali í hverjum stærðarflokki
iv. Hvaða áhrif hefði það á minni útgerðir annarsvegar og tekjur af veiðigjaldinu hinsvegar ef fiimark yrði

§4



hækkað.
v. a) að ekki verð greitt sérstakt gjald fyrir fyrstu 50 þúsund ígildin og helmingur fyrir næstu 100 ígildin 

upp að 150 þúsund ígildum?
vi. b) að ekki verði greitt sérstakt gjald fyrir fyrstu 100 þúsund ígildin og helmingur fyrir næstu 100 ígildin 

upp að 200 þúsund ígildum.

Þegar hefur verið farið yfir forsendur álagningar veiðigjalda á fundi með atvinnuveganefnd. 
Þá hefor komið fram að ekki eru fyrir hendi forsendur til að reikna álagningu veiðigjalda, eins 
og rakið er m.a. í minnisblöðum veiðigjaldsnefndar til ráðuneytisins. Hvað varðar liði i.-iii. í 
fyrirspuminni er álitamál hvernig skuli afmarka þá „stærðarflokka“ sem þar er vísað til. Væri 
t.d. eðlilegt að miða við hversu miklum aflaheimildum útgerðir hafa yfir að ráða eða hversu 
stór skip í eigu útgerðar eru? Sama má segja um viðmiðunina „minni útgerðir“ í iv. lið. Að 
fenginni ákvörðun um viðmið við þessa sundurgreiningu þyrfti að reikna veiðigjöld niður á 
hvern flokk fyrir sig. Þetta væri umtalsverð vinna, sem ráðuneytið og eftir atvikum Fiskistofa 
og veiðigjaldsnefnd, geta ekki ráðist í nema til þess verði gefínn tilhlýðilegur tími, a.m.k. 1-2 
vikur. Hvað hins vegar varðar almenn áhrif af hækkun svonefnds frítekjumarks skv. ... er 
vísað til meðfylgjandi minnisblaðs veiðisgjaldsnefndar og „sviðsmyndir“ sem því fylgdi, 
dagsett 3. júní sl. Að lokum er að þessu tilefni að nýju vakin athygli á greinargerð þeini sem 
Stefán B. Gunnlaugsson vann fyrir ráðuneytið, þar sem leitast var við að meta áhrif 
frumvarpsins áýmiss ólík sjávarútvegsfyrirtæki.

Fylgiskjöl:
Minnisblað veiðigjaldsnefndar til ANR, dags. 3. júní sl.
Bréf Hagstofu íslands til ANR, dags. 31. maí sl.
Bréf ANR til veiðigjaldsnefndar, dags. 31. maí sl.
B réf RSK til ANR, dags. 28. maí sl.
Rafbréf Fiskistofu til ANR, dags. 14. maí sl.
RafbréfFiskistofu til ANR, dags. 13. maí sl.
Bréf ANR til RSK, dags. 13. maí sl.
Skýrsla starfshóps um öflun og vinnslu upplýsinga um sjávarútveg [ódags., en var lokið 6. maí]
Minnisblað veiðigjaldsnefndar til ráðherra 27. mars



Veiðigjaldsnefnd
3. júní2013

Minnisblað

Til: Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurðar Inga Jóhannssonar og ráðuneytisstjóra Kristjáns
Skarphéðinssonar

Frá: Veiðigjaldsnefnd, Arndlsi ÁSteinþórsdóttur, Daða Má Kristóferssyni og Jóhanni Siguriónssvni .

Efni: Svarvið erindi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra dags. 31. maí 2013.

Dags.: 3. Júní 2013

IVleS bréfi dags. 31. maí s.l. óskaði ráðuneytið eftir að Veiðigjaldsnefnd skoðaði á grundvelli bestu 
fáanlegra gagna, hvaða áhrif mismunandi hlutfall af reiknaðri rentu ívinnslu hefði á sérstaktveiðigjald, 
sem og hvaða áhrif það hefði, yrði svokallað frítekjumark hækkað.

Nefndin hefurtekið til skoðunar umræddarspurningar ogfylgja svörin í meðfylgjandi fylgiskjaii. Rétt er 
að geta þess að til viðbótar þeim forsendum sem lög 74/2012 um veiðigjald gera um útreikning á 
veiðigjaldi hefur nefndin gefið sér eftirfarandi forsendur:

• Líkan Hagstofu íslands byggirá skattframtölum og ársreikningum fyrirtækja frá árinu 2011 og 
þroskígildum sama árs frá Fiskistofu. Við skiptingu tekna og kostnaðar sem og leiðréttingar 
vegna verðlagsbreytinga er alfarið stuðst við ákvæði laga um veiðigjöld.

• Eins og ráðuneytinu er kunnugt skorti Veiðigjaldsnefnd gögn er varða verðmæti 
rekstrarfjármuna samlwæmt skattframtölum 2011 til að geta reiknað út sérstakt veiðigjald. í 
útreikningum þeim sem fylgja þessu minnisblaði er stuðst við mat á rekstrarfjármun sem nefndin 
fékkfrá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Fyrirvara þarf að hafa um þærtölur, enda eru 
þær ekki reiknaðar eftirforskrift laganna. Þess má þógeta að þærfjárhæðir eru i nokkuð góðu 
samræmi við birtar upplýsingar Hagstofu íslands.

• Veiðigjaldanefnd hafa borist ábendingar um hugsanlegrar villú (skölun Hagstofu íslands á 
rekstrarreikningi sjávarútvegs í heild, sem gæti numið um 4,5 milljarðar kr. Ekki hefur verið tekið 
tillit til þessa að svo stöddu.

• Veiðigjaldanefnd víkur frá aðferðafræði laga um veiðigjöld í einu veigamiklu atriði. Við útreikning 
á sérstöku veiðigjaldi kom í Ijós villa sem veldur ofmati á afkomu í uppsjávarveiðum og -vinnslu 
ef verð uppsjávarfisks breytist með öðrum hætti en þorskverð. Villan kemurtil vegna notkunnar 
þorsklgildisstuðla við skiptingu sérstaksveiðigjalds milli tegunda. Verðvísitala uppsjávarafla 
hækkaði um 25,6% frá árinu 2011 til fjögurra fyrstu mánaða ársins 2013 meðan vísitala 
botnfisafla lækkaði um 6,2%. Þetta leiðir til þess að metin renta ársins 2011 hækkar fyrir 
uppsjávarfisk en lækkar fyrir botnfisk. Sama hækkun mun einnig leiða til þess að





Veiðigjaldsnefnd
3. júní 2013

þorskígildisstuðlar uppsjávartegunda munu hækka. Við það ersama verðhækkun tvítalin, einu 
sinni sem hækkun á sérstöku veiðigjaldi per þorskígildiskíló og aftur sem hækkun á veiddu 
magni, í þorskígildiskílóum. Veiðigjaldanefnd hefur áætlað að þessi tvltalning nemi um 17%. Til 
að koma ívegfyrirtvítalninguna við álagningu veiðigjalds í uppsjávarveiðum var reiknað 
veiðigjald í uppsjávarveiðum lækkað um 17%.

íviðlögðu fylgiskjali er að finna útreikninga á sérstöku veiðigjaldi miðað við þærforsendursem gefnar 
hafa verið hér að ofan, sem ogáætlun um tekjur ríkissjóðs af gjaldinu. Útreikningarnir eru gefnir miðað 
við ólíkar forsendur um hlutfall rentu af vinnslu sem og ólikar forsendur um fritekjumark. Hafa ber í huga 
að eiginlegarforsendurtil útreiknings veiðigjalda liggja ekkifyrir. Því ereinungisum áætlun að ræða.





Svar Veiðigjaldsnefdar 3. júní '13 viö bréfi ANR/SLR dags. 31. maí '13

Á s is k u n  2 - M eð hæ kkun v is itö lu  s jávarafu röa b otn fisks o g  u p p sjá va rfisks  som  og v ís itö lu  
bVBg.kostn. E in n ig  le ið ré ttin ga  ve gn a  tv íta ln in ga r í u pp sjávarve ið um
Afar lauslega áæ tlaður útreikningur á sérstöku veiðígjaldi 2013/2014

Uppsjávarfiskur| Botnfiskur

A lm e n n t ve ið ig ja ld  
Sé rsta kt ve ið ig ja ld

9,50
20,92

m .kr. V e ið a r V in n sla V e ið a r V in n sla
EBITA 26.499 24.496 17.257 14.902
Á g isku n  8% reiknuð ávöxtun 
Irekstrarfjárm una 9.205 7.083 3.598 3.894
8%  a f vátr,ve rð m æ ti sk ip a  + 
20% 8.883 0 3.472 0
R e ikn u ð  renta 8.411 17.413 10.187 11.008

80% a f rentu  fv in n slu 13.930 8.806

50% a f re ikn aðri rentu 4.205 6.965 5.093 4.403

Þ o rsk íg ilid isk g 339.966.405 385.791.873 109.311.120 118.690.862

Kró n u r á þfgildi 12,37 18,05 30,42 46,60 37,10
9,50

62,03

Hcildarafli ísl slcipa 2011 
Uppsjávarafli í þíg.lcg 
Annar afli 
Alls afli í þíg.kg.

Hlf. afla 
109.311.120 0,24330422 
339.966.405 0,75669578 
449.277.525

Landaður afli erlendra slcipa 2011 og innfluttur afli.
Uppsjávarafli í þíg.kg 
Annar afli í þí.kg.

9.379.742
45.825.468
55.205.210

Alls landaður og innfluttur afli 504.482.735

Svíðsmyndir sem miðast við að mismunandi hlutfall reiknaðrar rentu í  vinnslu verði telcið með í reiknuðu veiðigj'aldi

Sviðsmynd 1: Áætlað veiðigjald með hækltun vísitölu sjávarafurða botnfisks og uppsjávarfisks sem og vísitölu bygg.kostn. Einnig leiðréttinga vegna 
tvítalningar f uppsjávarveiðum og óbreyttu frítelcjumarki______________________________________

A lm e n n t gjald

Sé rsta kt v e ið ig ja ld  
b o tn fisk u r 
u p p sjá va rfisku r

Þíg.kg
500.000.000

350.000.000
150.000.000

"Frítek ju m ark"
"Læ kku n  vegna  
sku ld a  v ið  kaup  á 
a fla h lu td e ild "
A lls  á æ tla ð  sérsta kt v e ið ig ja ld

9,50 4.750.000.000

20% a f rentu fv in n slu l 
7,38 2.584.136.396

38,25 5.737.758.266
8.321.894.663 

438.324.255

2.700.000.000
5.183.570.408

9,50 4.750.000.000

11,90
46,18

4.163.868.769
6.926.792.343

11.090.661.112
584.158.532

2.700.000.000
7.806.502.580

9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000

40%  a f  rentu  fv in n s lu  | 60% af rentu f vinnslu| | 80%  af rentu  fv in n s lu  ~
16,41 5.743.601.141
54,11 8.115.826.420

13.859.427.561 
729.992.809

2.700.000.000
10.429.434.752

20,92
62,03

7.323.333.514
9.304.860.496

16.628.194.010
875.827.086

2.700.000.000
13.052.366.924

Sa m ta ls  á æ tl. a lm e n n t og sérsta kt v e ið ig ja ld  9.933.570.408 12.556.502.580 15.179.434.752 17.802.366.924



Svar Veiðigjaldsnefdar 3. júní '13 við bréfi ANR/SLR dags. 31. maí '13

Sviðsmynd 2: Áætlað veiðigjald með hækltun vísitölu sjávarafurða botnfisks og uppsjávarfisks sem og vísitölu bygg.kostn. Einnig leiðréttinga vegna 
tvítalningar f uppsjávarveiðum. IVIiðað er við frítelcjumark verði tvðfaldað þ.e. 30 tonn fari i 60 tonn og og 70 tonn á hálfu gjaldi fari í 140 tonn ___

A lm e n n t g ja ld
Þ íg .k g

500.000.000 9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000

Sé rsta kt v e ið ig ja ld  
b o tn fisk u r 350.000.000
u p p sjá va rfisku r 150.000.000

"Fritek ju m a rk"
"Læ kku n  ve g n a  
sku ld a  v ið  kaup  á 
a fla h lu td e ild "
A lls á æ t la ð  sérstakt ve ið ig ja ld

20% a f rentu  ív in n slu l | 40%  a f rentu í v in n s lu 60% a f rentu ív in n slu l 80% af rentu ív in n s lu
7,38

38,25
2.584.136.396
5.737.758.266
8.321.894.663

695.799.898

2.700.000.000
4.926.094.764

11,90
46,18

4.163.868.769
6.926.792.343

11.090.661.112
927.298.552

2.700.000.000
7.463.362.560

16,41 5.743.601.141
54,11 8.115.826.420

13.859.427.561 
1.158.797.206

2.700.000.000
10.000.630.355

20,92
62,03

7.323.333.514
9.304.860.496

16.628.194.010
1.390.295.860

2.700.000.000
12.537.898.150

Sa m ta ls  áæ tl. a lm e n n t o g sé rsta k t  v e ið ig ja ld  9.676.094.764 12.213.362.560 14.750.630.355 17.287.898.150

Sviðsmynd 3. Áætlað veiðigjald með hækkun vísitölu sjávarafurða botnfisks og uppsjávarfisks sem og vísitölu byggingakostnaðar. Einnig leiðrétt fyrir tvitalningu i
uppsjávarveiðum. Wliðað er við að frítekjumark verði þrefaldað, þ.e. fari úr 30 tonnum (90 tonn óg 70 tonn á hálfu gjaldi fari í 210 tonn

Þ íg .k g
A lm e n n tg ja ld 500.000.000 9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000 9,50 4.750.000.000

Sé rsta kt v e ið ig ja ld | 20%  a f rentu  ív in n slu l | 40%  a f rentu í v in n s lu  | 60% af rentu ív in n s lu l 80% a f rentu  ív in n s lu
b o tn fisk u r 350.000.000 7,38 2.584.136.396 11,90 4.163.868.769 16,41 5.743.601.141 20,92 7.323.333.514
u p p sjá va rfisku r 150.000.000 38,25 5.737.758.266 46,18 6.926.792.343 54,11 8.115.826.420 62,03 9.304.860.496

8.321.894.663 11.090.661.112 13.859.427.561 16.628.194.010
"Frite k ju m a rk" 900.480.313 1.200.077.914 1.499.675.515 1.799.273.116
"Læ kku n  ve gn a
sku ld a  v ið  kau p  á
a fla h lu td e ild " 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000
A lls á æ t la ð  sé rsta kt v e ið ig ja ld 4.721.414.350 7.190.583.198 9.659.752.046 12.128.920.894

S am ta ls  áæ tl. a lm e n n t og sérstakt ve ið ig ja ld 9.471.414.350 11.940.583.198 14.409.752.046 16.878.920.894



Fylgiskjal. Svar Veiðigjaldsnefndar 3. júní '13 við erindi ANR/SLR frá 31. maí '13

Áhrif frítelcjumarlcs á sérstakt veiðigjald í botnfiski fyrir útgerðir 
af ó líkri stærð. Stærð er flokkuð í fjórðunga, frá stærstu 25% til 
m innstu 25%. Útreíkningar sýna sérstakt veið igjald  í krónum á 
þorskfgild iskíló  miðað við 80% hlutfalls vinnslu.________________

Ö ll fyrirtæki Frítekjumark 
Óbreytt Tvöfalt Þrefalt

Vegið  meðaltal 19,8 19,2 18,7
Stærstu 25% 20,6 20,3 19,9
IVIið 25-50% 15,8 11,1 8,0
Mið 50-75% 7,2 4,0 1,7
Minnstu 25% 2,6 0,0 0,0

Krókaaflamark Frítekjumark
Óbreytt Tvöfalt Þrefalt

Vegið meðaltal 14,5 11,6 9,7
Stærstu 25% 18,3 15,6 13,3
M ið 25-50% 10,4 6,0 4,4
Mið 50-75% 5,3 0,9 0,0
M innstu 25% 2,0 0,0 0,0

Áhrif frítekjum arks á sérstalct veiðigjnld í botnfiski fyrir útgerðir 
af ólíkri stærð. Stærð e rflo kku ð  í fjórðung«i, frá stærstu 25% til 
m innstu 25%. Ú treikningar sýna sérstakt veið igjald  i krónum á 
Ijorskígild iskiló  miðað við 60% hlutfalls vinnslu.________________

Öll fyrirtæ ki Frítekjumark
Óbreytt Tvöfalt Þrefalt

Vegið meðaltal 15,5 15,0 14,6
Stærstu 25% 16,2 15,9 15,6
Mið 25-50% 12,4 8,7 6,3
Mið 50-75% 5,6 3,1 1,4
Minnstu 25% 2,1 0,0 0,0

Krókaaflamark Frítekjumark
Óbreytt Tvöfalt Þrefalt

Vegið meðaltal 11,4 9,1 7,6
Stærstu 25% 14,3 12,3 10,5
Mið 25-50% 8,2 4,7 3,4
Mið 50-75% 4,1 0,7 0,0
Minnstu 25% 1,5 0,0 0,0

Áhrif frítekjum arks á sérstakt veiðigjald í botnfiski fyrir útgerðir 
af ó líkri stærð. Stærð erflokkuð  í fjórðunga, frá slæ rstu 25% til 
minnstu 25%. Útreikningar sýna sérstakt veið igjald  í krónum á 
þorskígildiskíló  miðað við 40% hlutfalls vinnslu._______________

Öll fyrirtæ ki Frftekjumark
Óbreytt Tvöfalt Þrefalt

Vegið meðaltal 11,3 10,9 10,6
Stærstu 25% 11,7 11,5 11,3
Miö 25-50% 9,0 6,3 4,6
Mið 50-75% 4,1 2,3 1,0
Minnstu 25% 1,5 0,0 0,0

Krókaaflamark Frítekjumark
Óbreytt Tvöfalt Þrefalt

Vegið meðaltal 8,2 6,6 5,5
Stærstu 25% 10,4 8,9 7,6
Mið 25-50% 5,9 3,4 2,5
Mið 50-75% 3,0 0,5 0,0
Minnstu 25% 1,1 0,0 0,0



Hagstofa íslands
Reykjavík 31. maí 2013 

R2013050024

Ríkisskattstjóri
Vt. Skúli Eggert ÞórÖarson, ríkisskattstjóri 
Laugavegi 166 
150 Reykjavík

Atvlnni ivfifia- op nýsköpunarráðuneyti—

ÁNR 0o62- Ábm, /4r$
Málal. l í .  í . l f , Aðrir

- i t -

Mótt.

Aths, /Acj-írtl------- --— —

Varðar: Beiðni um miðlun upplýsinga

Vísað er til bréfs dags. 28. maí 2013, um beiðni Atvinnu- og 
nýsköpunarráðuneytisins um að ríkisskattstjóri afhendi Hagstofu íslands 
gögn úr skattframtölum um eignaskrá sjávarútvegsfyrirtœkja 2011, 
sundurgreind eftir kennitölum og eignum. Gögnin hyggst Atvinnuvega- 
og nýsköpunarráöuneytið nota við ákvörðun veiðigjalda skv. logum um 
veiðigjöld nr. 74/2012,

Hagstofa íslands hefur heimild til að afla gagna beint frá einstaklingum og 
fyrirtækjum eða úr stjómvaldsskrám enda séu gögnin eingöngu notuð til 
hagskýrslugerðar sbr. 5. gr. og 10 gr. laga nr. 163/2007, um Hagstofu 
íslands og opinbera hagskýrslugerð. Sambærilegar kvaðir eru á heimildum 
Hagstofu íslands til öflunar gagna í alþjólegum skuldbindingum sem 
ísland hefur undirgengist, sbr. verklagsreglur í evrópskri hagskýrslugerð 
skv. augl. nr. 578/2006 og grundvaliarreglur Sameinuðu þjóðanna um 
opinbera hagskýrslugerð.

Hagstofu íslands er því óheimilt að taka á móti fi*amaiigreíndum gögnum 
þar sem þau eru ekki ætluð til hagskýrslugerðar og stofnunin hefiir ekki 
farið fram að fá þau afhent.

Afrit: Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, 
Kristján Skarphéðinsson



Amdís Steinþórsdóttir 
Urðabakka 20 
109Reykjavík

A t v i n n u v e g a - o g

NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ

Skúlagötu4 150Reykjavlk 

slini: 545 9700 posnit@nnr.in www.anr.is

Reykjavík 31. maí 2013 
Tilv.: ANR13040052/11.2.6

Ráðuneytinu er kunnugt ura að Veiðigjaldsnefod skortir gögn til að geta reiknað út sérstakt 
veiðigjald í samræmi við lög 74/2012.

í ráðuneytinu er í tmdirbúningi frumvarp til laga til breytinga á veiðigjaldi, sem ráðherra 
hyggst leggja fyrir Alþingi á komandi sumarjþingi. A f því tileíhi óskar ráðuneytíð eftir að 
Veiðigjaldsnefiid skoði, á grundvelli bestu fáanlegra gagna, hvaða áhiif mismunandi hlutfall 
af reilcnaðri rentu í vinnslu heíði á sérstákt veiðigjald, sem og hvaða áhrif það hefði, yxði 
frítekjumark hækkað.

irliönd sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra

Ljósrít: Daði Már Kristófersson
Jóhann Sigurjónsson

mailto:posnit@nnr.in
http://www.anr.is


Fw: Gagnaöflun - heimsókn á Laugaveg 
Almennt: Tölvupóstur 
Málsnúmer: ANR13040052 
Bréfalykiar: 11.2.6 Veiðigjaldsnefnd 
Skráð af; Arnór Snæbjömsson 
Staða: LokiÖ 
Dagsetningar:
Búiðtil: 30.05.2013 
Dagsetning: 28.05.2013

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: CN=Krlstján 
Skarphéðinsson/OU=ANR/0=NotesSTJR

Frá: Kristján Skarphéðinsson/ANR/NotesSTJR 
Dags: 28.05.2013 23:56:23
Til; "Arnór Snæbjörnsson" <arnor.snaebjornsson@anr.is>, "Jóhann Guðmundsson" 

<johann.gudmundsson@anr.is>
Efni: Fw; Gagnaöflun - heimsókn á Laugaveg

From: Skúli Eggert Þórðarson [skuli@rsk.i$] 
Sent: 28.05.2013 23:38 GMT 
To: Kristjáti Skarphéðinsson 
Subject: Gagnaöflun - heimsókn á Laugaveg

Sæll Kristján

Meðfylgjandi er bréf ríkisskattstjóra til Hagstofu (slands þar sem fram kemur sú afstaða að gögn frá 
ríkisskattstjóra verði afhent Hagstofu. Ætti það að leysa málið á þann veg sem atvinnuvegaráðuneytið 
hefur óskað eftir. Gögn frá ríkisskattstjóra ættu að vera tilbúin.

Mér væri ánægja að taka á móti þér og ráðherra á aðalskrifstofu ríkisskattstjóra til að kynna starfsemi 
fyrirtækjaskrár, hlutafjárskrár og ársreikningaskrár.

Fimmtudagurinn 30. maí eða mánudagur 3. júní eða síðar í þeirri viku myndu henta best. Áföstudag 
verð ég fyrir norðan á skattstofunum á Siglufirði og Akureyri og er sá dagur því miður útilokaður.

Heyri frá þér þegar dagsetning og tímasetning liggur fyrir. Best að hringja í mig í neðanskráðan GSM

Kveðja / Regards 
Skúli Eggert Þórðarson

Rikisskattstjóri Reykjavík
Internal Revenue, Main Office 
Reykjavlk

Ríkisskattstjóri / General Director 
Simi /  Phone: (+354) 442 1153 
GSM /  Mobile: (+354) 899 8869

skuli@rsk.is
www.rsk.is

www.rsk.is/leaal/disclaitner.txt
—  Forwarded by Skúli Eggert Þórðarson/RSK/Rikisskattstjori on 28.05.2013 23:30 —

mailto:arnor.snaebjornsson@anr.is
mailto:johann.gudmundsson@anr.is
mailto:skuli@rsk.is
http://www.rsk.is
http://www.rsk.is/leaal/disclaitner.txt
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doc20130528153249.pdf

skanni-adalskrifstofa@skattur.is

28.05.2013 15:33

skuli@rsk.is
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RÍKISSKATTSTJÓRI Laugavegi 166 - 150Reykjavlk - Slmi 4421000 
Fwc 442 1999 - www.rek.is - r»k@rstds

Hagstofa íslandS Reykjavík, 28. maí 2013 R2013050024
Vt. ÓlafurHjálmarsson
Hagstofustjóri
Borgartúni21a
150REYKJAVÍK

Varðtr: BetÖBÍ am mi81uö upplýsing®

Málavextir éru þeic meö bréfi Átvinnu- og nýókðpunaniöuneytisin^, dags. 13. maí 2013, 
er óskaÖ eftir þvi að ríkisskattstjóri afhendi Hagstoíli íslands nánar tílgreindar upplýsingar 
svo sem frám kemur íafriti af hjálögðu bréfi.

Samkvæmt 117. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, er lögö rík þagnarskylda á 
ríkisskattstjóra. Þessari þagnarskyldu er þó aílétt gagnvart Hagstofu íslands, sbr. 2. ragr. 
tilvitnáðar lagagreinar. En í tilvitnuðu ákv»öi er mælt svo fyrir að ríkisstetstjóri skuli: „gefa 
Hagstofu íslands skýrslur, í því fomii er Hagstofa íslands ákveöur, um framtaldar tekjur og 
eignir, álagða skatta og önnuratriöi er varöa skýrslugerðhennar"

Með vísan til framanritaðs ogþess að þagnarskyidu ríkisskattstjóra verðurekki afléttnema til 
þess formlega bær áðili beiti þir til settum lagaákvæöum er Óskað eftír formlegri aðkomu 
Hagstofu íslands að erindi þessu svo sem lög m©ia fyrir um

VkðmgartyUst

http://www.rek.is


Re: Veiðigjöld 
Almennt: Tölvupóstur 
Mðlsnúmer: ANR13040052 
Bréfalyklar: 11.2.6 Veiðigjaldsnefnd 
Skráð af: Hinrik Greipsson 
Staða: Lokið 
Dagsetningar:
Búiðtil: 21.05.2013 00:00:00 
Dagsetning: 14.05.2013

Frá: Karítas Jónsdóttir <karitas@fiskistofa.is> 
Dags: 14.05.2013 11:37:23 
Til: hinrik.greipsson@anr.is 
Efni: Re: Veiðigjöld

Upplýsingar um viðskiptavin:
Netfang: Karítas Jónsdóttir <karitas@fiskistofa.is>

Sæll Hinrik.

Þessar tölur eru án allrar ábyrgðar. Ég get ómögulega áætlað sérstaka veiðigjaldið en áætlun mín án 
ábyrgðar á almenna er eftirfarandi:

Loðna ca 342,360.000 

Strandveiði ca 66.000.000 
Frístundaveiðiar ca 1.500.000 

Byggðakvóti ca 20.000,000 

Landaður afli aflamarksbáta 386.000.000  
Landaður afli krókaflamarksbáta 3.300.000

Samtals 819.160.000

Kveðja,
Kaja

From: hinrik.greipsson@anr.ís
T o: Karftas Jónsdóttir <karitas@fiskistofa.is>,
Date: 14.05.2013 09:35
Subject: Re: Veiðigjöld

Sæl aftur Kaja mín. (auðvitað e ra , en ekki æ í nafninu þínu ! )

Nú velta menn fyrir sér hvort þú getir áætlað gróft og án allrar ábyrgðar hve mikið veiðigjald á eftir að 
bætast við þ.e. v/ loðnu, byggðakvóta, strandveiða, makríls og þeirra tegunda sem eru utan aflamarks 
?

Þetta þarf ekki að vera uppá krónu en eins góð nálgun og hægt er m.v. núverandi vitneskju.

BestU kueðJur/Best regards.

Hinrik

mailto:karitas@fiskistofa.is
mailto:hinrik.greipsson@anr.is
mailto:karitas@fiskistofa.is
mailto:karitas@fiskistofa.is


Hinrlk Grelpsson, sérfræölngur á svlðl flskuelðlstjórnunar / Expert, Fisheries Management
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið / Ministryof Industries and Innovation 
Skúlagötu 4,150 Reykjavik, iceland.

Sím i/ Tel: +(354) 545 9700

htto://www,anr,ls - Fvrlrvarl/Disclaimer

Sæll Hinrik,

Álagt sérstakt veiðigjald til 30.04.13 er 8,76 milljarðar 
Afsláttur á sérstöku veiðigjaldi 2,7 milljarðar 
Nettó sérstakt veiðigjald 6,06 miiljarðar

Ógreitt þann 30,04.13 tæpir 1,2 milljarðar

Almennt veiðigjald 3,7 milijarðar álagt 
Ógreitt 30.04.13 782,46 milljónir

Ég á eftir að senda út reikninga fyrir loðnu og byggðakvóta frá 01.02.13 það er því ekki inni í þessum 
tölum. Ef þetta er ekki nægjanlegt þá verður þú bara í sambandi.

From: hinrik.greipsson@anr.is
To: Karítas Jónsdóttir <karitas@fiskistofa.is>,
Date: 13.05.2013 13:51
Subject: Veiöigjöld

Sæl Kæja mín.

Getur þú sent mér upplýsingar um álagningu og innheimtu sérstaks veiðigjalds ?

From:

To:

Date:

Subject:

Karltas Jónsdóttlr <karitas@fiskistofa.is>

hinrik.greipsson@anr.is

13.05.2013 14:37 
Re: Veíðigjðld

Kv.
Kaja

mailto:hinrik.greipsson@anr.is
mailto:karitas@fiskistofa.is
mailto:karitas@fiskistofa.is
mailto:hinrik.greipsson@anr.is


T.d. Álagt - Lækkun - Innheimt - Ógreitt

Ef þú hefur ekki mikið fyrir að gera samskonar fyrir almenna veiðigjaldið þá væri gott að fá upplýsingar 
um það líka.

Bestu kveðjur/Best regards.

Hlnrlk

Hlnrlk Grelpsson, sérfræðingur á sviði fiskveiðistjornunar / Expert, Fisheries Management
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið / Ministry of Industries and Innovation 
Skúlagötu 4,150 Reykjavik, lceland,

Simi/ Tel: +(354) 545 9700

http://www.anr.is - Fvrirvari/Disclaimer

http://www.anr.is


Fw: Veiðigjöld
Almennt: Tölvupóstur Upplýsingar um viðskiptavin:
Málsnúmer: ANR13040052 Netfang: CN=Hinrik Greipsson/OU=ANR/0=Notes
Bréfalyklar: 11.2.6 Veiðigjaldsnefnd 
Skráð af: Arnór Snæbjörnsson 
Staða: Lokið 
Dagsetningar:
Búiðtil: 13.05.2013 
Dagsetning: 13.05.2013

Frá: Hinrik Greipsson/ANR/NotesSTJR 
Dags: 13.05.2013 14:46:32
Til: Kristján Skarphéðinsson/ANR/NotesSTJR@NotesSTJR, Ingvi Már Pálsson/ANR/NotesSTJR@NotesSTJR,

Arnór Snæbjörnsson/ANR/NotesSTJR@NotesSTJR 
cc: Indriði H. Þorláksson/ANR/NotesSTJR@NotesSTJR 
Efni: Fw: Veiðigjöld

Sælir.

Neðanmáls eru tölur um veiðigjöldin.

Bestu kveðjur/Best regards. 
Hlnrlk

Hlnrlk Grelpsson, sérfræðlngur é svlðl flskvelðistjórnunar / Expert, Fisheries Management
Atvlnnuvega- og nýsköpunarráðuneytiS / Ministry of Industries and Innovation 
Skúlagötu 4,150 Reykjavik, lceland.
Sími/ Tel: +(354) 545 9700 
htto://www.anr.is - Fvrirvari/Disclaimer

—  Forwarded by HinrikGreipsson/ANR/NotesSTJR on 13.05.2013 14:44 —

From: Karitas Jónsdóttir <karitas@fiskistofa.is>
To: hinrik.greipsson@anr.is
Date: 13.05.201314:37
Subject: Re: Veiðigjöld

Sæll Hinrik.

Álagt sérstakt veiðigjald til 30.04.13 er 8,76 milljarðar 
Afsláttur á sérstöku veiðigjaldi 2,7 milljarðar 

Nettó sérstakt veiðigjald 6,06 milijarðar

Ógreitt þann 30.04.13 tæpir 1,2 milljarðar

Almennt veiðigjald 3,7 milljarðar álagt 
Ógreitt 30.04.13 782,46 milljónir

Ég á eftirað senda út reikninga fyrir loðnu og byggðakvóta frá 01.02.13 það er því ekki inni í þessum 
tölum. Ef þetta er ekki nægjanlegt þá verður þú bara í sambandi.

Kv.
Kaja

http://www.anr.is
mailto:karitas@fiskistofa.is
mailto:hinrik.greipsson@anr.is


Frorrr. hinrík.greipsson@anr.is
To: Karítas Jónsdóttir <karitas@fiskistofa.ls>,
Date: 13.05.2013 13:51
Subject: Veiöigjöld

Sæl Kæja mín.

Getur þú sent mér upplýsingar um álagningu og innheimtu sérstaks veiðigjalds ? 

T.d. Álagt - Lækkun - Innheimt - Ógreitt

Ef þú hefur ekki mikið fyrir að gera samskonar fyrir almenna veiðigjaldið þá væ ri gott að fá upplýsingar 
um það lika.

Bestu kveðjur/Best regards.

Hinrik

Hinrik Greipsson, sérfræðingur á sviði ftskveiðistjórnunar / Expert, Fisheries Management
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið / Ministry of industries and Innovation 
Skúiagötu 4,150 Reykjavik, lceland.

Sími/ Tei: +(354) 545 9700

http://www.anr.is - Fvrirvari/Disclaimer

mailto:k.greipsson@anr.is
mailto:karitas@fiskistofa.ls
http://www.anr.is


Ríkisskattstjóri 
Laugavegi166 
150 Reykjavík

A t v in n u v e g a - og
NÝSKÖPUNARRÁÐUNBYTIÐ

SkilogBtu4 150 Rcykjavik 

slmi: 545 9700 postur@anr.is www.anr.is

Reykjavík 13. raaí 2013 
Tilv.: ANR13040052/1I.2.6

E&i: Beiðni um miðlun upplýsinga.

í  lögum nr. 77/2000 mn persónuvemd og meðferð persónuupplýsinga er mælt fyrir um heimild til að vinna 
með persónuupplýsingar sé það nauðsyniegt til að fiillnægja lagaskyldu s'em hvilir á ábyrgðaraðila, vegna verks 
sem urœið er í þágu almannahagsmiuia eða við beitingu opinbers valds, sbr. 3., 5. og 6. tl. 1. mgr. 8. gr. laganna. 
Vinnsla stjómvalda á persónuupplýsingum getur oft talist heimil samkvæmt þessum ákvæðum, þ. á m. miðlun -  
en þó ávallt að því gefhu að hún samrýmist hlutverki viðkomandi stjómvalds eins og það er skilgreint 1 lögum og 
fari ekki gegu álcvæðum um þagnarskýldu.

Stofli til útreiknings á sérstöku veiðigjaldi samkvæmt lögum um veiðigjöld nr. 74/2012 er samtala reiknaðrar 
rentu á hvert þorskígildiskíló, annars vegar í fískveiðum og hins vegar í fiskvionslu. Rentu á þorskfgildiskíló skal 
reikna sérstaklega fyrir veiðar og vinnslu botnfísks og fyrir veiðar og vinnslu uppsjávarfísks eins og nánar er 
kveðið á um í 11. gr. laganna. Meðal þeinra þátta sem ákvarða rentuna er reiknuð ávöxtun rekstrarfjámnma 
sjávarútvegsfyrirtækja, en i 5. mgr. 11. gr. Iaganna segir:

Reiknaða ávöxtun rekstraifláraiuna, að meðtöldum birgðum, skal miða við 8% af áætluðu verðmæti 
þekra í lok tekjuárs sem Hagstofa íslands vinnur árlega ír  skattframtölum og aflar frá íyrirtækjum I 
fiskveiðum og fiskvinnslu. Verðmæti skipakosts skal miða við ... Verðmæti fasteigna og annarra 
rekstrarQármuna skal miða við...

Ráðuneytinu er kunnugt um að embætti ríkisskattstjóra hefur unnið að uudirbúuragi þess að geta afhent 
Hagstofunni framreiknaða eignaskrá sjávarútvegsfyrirtækja 2011, sundurgreindri eftir kennitölum og eignum, til 
þarfa stofiiunarinnar skv, 5. mgr. 11. gr. laga um veiðigjöld. Hér með er óskað eftir því að skránni verði miðlað 
til Hagstoíimnar svo mögulegt reynist að ákvarða reiknaða rentu samkvæmt lögum um veiðigjöld. Ráðuneytið 
telur að þessi miðlun sé i samræmi við lög og er æskilegt að hún eigi sér stað svo fljótt sem auðið er.

Fyrir hönd ráðherra

íí/>
Kristjáif Skarphéðinsson

Afrit: Hagstofiistjðri

mailto:postur@anr.is
http://www.anr.is


Starfshópur um öflun og vinnslu upplýsinga um sjávarútveg

Starfshópnum var falið að undirbúa öflun og vinnslu upplýsinga um sjávarútveg sem kveðið er á um 
í lögum nr. 74/2012 um veiðigjöld. í 12. gr. þeirra laga segir svo: “íþeim tilgangi fþ.e. til birtingar) 
skal afla upplýsinga um tehjur a f fiskveiðum ogfiskvinnslu, þ.e. söluverðmœti sjávarafla og 
sjávarafurða, og tekjur a f sölu og leigu aflaheimilda, svo og um kostnað afþeirri starfsemi, þ.e. 
rekstrarkostnað, fjármagnskostnað og afskriftir rekstrarjjármuna. Meðalþess sem koma skal fram  
eru birgðir og verðmæti þeirra, stofnverð og bókfœrl verð fasteigna, skipa og annarra 
rekstrarfjármuna og afskriftir þeirra, vátryggingarverðmœti skipa, óefnislegar eignir, þar á meðal 
keyptar aflaheimildir, og niðurfœrsla þeirra. Upplýsingarnar skulu jlokkaðar eftir tegund veiða og 
flskstofnum, svo og stcerð og tegund skipa, eftirþví sem nánar er ákveðið í reglugerð.
Upplýsinganna skal aflað úr skattframtölum og reikningum fyrirtækja íflskveiðum ogfiskvinnslu og 
öðrum gögnum fráþeim ,frá tryggingafélögum ogfrá Fiskistofu. " 19., 10. og 11. grein laganna er 
kveðið á um útreikning á veiðigjöldum sem er verkefni veiðigjaldanefndar.

Viðfangsefni það sem lýst er í tilvitnaðri lagagrein er tvíþætt. Annars vegar felst það í að safna 
upplýsingum um relcstur og eignir fyrirtælcja í fiskveiðum og fislcvinnslu úr skattframtölum, 
ársreikningum og öðrum gögnum eftir því sem við á. Hins vegar er viðfangsefnið að flokka þessar 
upplýsingar með ýmsum hætti svo sem eftir tegund veiða og fiskistofnum og stærð og tegund skipa 
eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

eVerkefni starfshópsins var að undirbúa framangreint viðfangsefni með:
• Greiningu á verkefninu m.a. því hvaða upplýsinga þurfi að afla
8 Kortlagningu á því hvar upplýsingarnar er að finna og hvort þær séu aðgengilegar

Tillögugerð um hvernig upplýsingarnar verði unnar með hagkvæmum hætti 
8 Greiningu á mögulegri flokkun upplýsinga.

• Lágmarksflokkun sem miðist við núverandi flokkun Hagstofu í botnfiskveiðar og
uppsjávarveiðar og innan þeirra í veiðar og vinnslu 

8 ítarlegri flokkun sem ákveðin verður síðar
Tillögur um skipulag á samstarfi og verkaskiptingu milli þeiixa stofnana sem eiga fulltrúa í 
starfshópnum.

I. Upplýsingar vegna 12. gr. laganna, rentugrunnur.

Ákvæði 12. gr. laganna um rentugrunn tilgreina hvaða upplýsinga þarf að afla til birtingar. Þær eru
jafnframt öðruvísi en þær sem þarf til útreiknings veiðigjalds varðandi flokkun sem ætla má að 
verði önnur og meiri m.t.t. skipakosts og fisktegunda, en um slíkt skal kveðið á í reglugerð. Hér 
verður miðað við að sú flokkun verði að lágmarki hliðstæð því sem verið hefur í slcýrslum 
Hagstofonnar um afkomu veiða og vinnslu. Tölfræði Hagstofunnar um sjávarútveg sýnir 
rekstrarkostnað flokkaðan eftir skipsgerðum og vinnslugreinum, en efnahagsreikningur 
sjávarútvegsins er birtur óskiptur.

Þær upplýsingar sem tilteknar eru í lögunum vegna birtingar á rentugrunni eru annars vegar 
fjárhagslegar og hins vegar upplýsingar um veiðar og vinnslu, skipakost o.fl.

A . Fjárhagsupplýsingar
Þær T)árhagsupplýsingar sem tilgreindar eru í lagagreininni o.fl. fer hér á eftir.
1. Tekjur af fiskveiðum og fískvinnslu

1.1. Söluverðmæti sj ávarafla og sj ávarafurða
1.2. Tekjur af leigu aflamarks
1.3. Tekj ur af sölu aflahlutdeildar
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2. Kostnaður af fiskveiðum og fiskvinnslu
2.1. Almennur rekstrarkostnaður
2.2. Afskriftir
2.3. Fjármagnskostnaður (vextir og gengisbreytingar)

3. Eignir í sjávarútvegi
3.1. Stofnverð og bókfært verð

3.1.1. Skip
3.1.2.Fasteignir
3.1.3. Aðrir relcstr arfj ármunir

3.2. Birgðir
3.3. Óefiiislegar eignir þ.á m. keyptar aflaheimildir og niðurfærsla þeirra
3.4. Aðrar eignir og skuldir sjávarútvegsfélaga

4. Vátryggingarverðmæti skipa

Ofangreindar upplýsingar eru þær sem kveðið er á um í lögunum. Hugsanlega er frekari 
upplýsingaöflun æskileg og kann að verða kveðið á um það í reglugerð.

B. Upplýsingar mn veiðar og vinnslu
Til að flolcka lj árhagsupplýsingar þarf að afla upplýsinga um veiðar og vinnslu, aflamagn og 
skipakost. Er hér miðað við að víkja til að byija með sem minnst frá virniu Fiskistofu og úrvinnslu 
Hagstofu vegna útreiknings á afkomu veiða og vinnslu. Upplýsingamar og flokkun þein-a er að 
mestu fullnægjandi fyrir framkvæmdina samlcvæmt lögum um veiðigjald. Miðað er við að 
upplýsingar um aflamagn séu flokkaðar eftir fisktegundum, í tonnum og þorskígildistonnum.
1. Veiðar (aflamark og skv. löndun)

1.1. Bátar undir 10 bt
1.2. Bátar 10 til 200 bt
1.3. Bátar yfir 200 bt
1.4. ísfisktogarar
1.5. Frystitogarar

1.5.1.Botnfiskafli
1.5.2. Uppsjávarafli

1.6. Uppsj ávarveiðiskip
2. Veiðar utan fiskveiðilögsögu og eldd skv. samningum sem ísland er aðili að.

2.1. Botnfiskafli
2.2. Uppsjávarafli

3. Vinnsla, afli í þorskígildistonnum
3.1. Ferskfiskvinnsla
3.2. Söltun og hersla

3.2.1.Botnfiskur
3.2.2. Uppsjávarafli

3.3. Frysting
3.3.1.Botnfiskur
3.3.2. Uppsj ávar afli

3.4. Mjölvinnsla
4. Innfluttur afli til vinnslu

4.1. Botnfiskafli
4.2. Uppsjávarafli

C. Flokkun og úrvinnsla úr upplýsingum vegna 12. gr.
Framangreindar upplýsingar, sem aflað er til birtingar skv. 12. gr. laganna eru að mestu í samræmi 
við það sem nú er unnið af Fiskistofu og Hagstofu. í lagagreininni er gert ráð fyrir að nánar verði 
kveðið á um floklcun gagnanna í reglugerð og því ekki forsendur til að fjalla frekar um málið hér.
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II. Upplýsingar vegna útreiknings veiðigjalda

Útreikningur veiðigjalda skv. 9. til 11. grein laganna gerir elíki kröfu um jafnítarlegar og 
sundurliðaðar upplýsingar og krafist er til birtingar á rentugrunni. Til útreiknings veiðigjaldanna 
þarf einungis Ijárhagsupplýsingar um tekjur af sölu fiskiafurða og ráðstöfun aflaheimilda, 
rekstrarkostnað án fjármagnskostnaðar, þ.m.t. afslaifta, stofnverð rekstrarfjármuna og 
vátryggingarverðmæti skipa. Um veiðar og vinnslu þarf upplýsingar um aflamagn umreiknað í 
þorskígildi í veiðum og vinnslu. Samtölur þessara Ijárhagsstærða og aflamagn þarf að skipta í fernt, 
þ.e. uppsjávarveiðar og botnfiskveiðar og innan þein'a í veiðar og vinnslu.

A Fjárhagsupplýsingar
1. Tekjur af fiskveiðum og fiskvinnslu

1.1. Söluverðmæti sjávarafla og sjávarafurða
1.2. Tekjur af leigu aflamarks
1.3. Telcj ur af sölu aflahlutdeildar

2. Almennur rekstrarkostnaður af fiskveiðum og fislcvinnslu (án fjármagnskostnaðar)
3. Eignir í sjávarútvegi, stofnverð og bókfært verð

3.1. Skip
3.2. Fasteignir
3.3. Aðrir rekstr arfj ármunir
3.4. Birgðir

4. Vátryggingarverðmæti skipa

B Upplýsingar um veiðar og vinnslu
Til að flolcka fjárhagsupplýsingar þarf upplýsingar um veiðar og vinnslu, aflamagn. Upplýsingar um 
aflamagn þarf að flokka eftir fisktegundum og vera í tonnum og þorskígildistonnum.
1. Veiðar (aflamark og skv. löndun)

1.1. Botnfiskafli (Samtala 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. og 1.5.1. í kaflal. B að framan)
1.2. Uppsjávarafli (Samtala 1.5.2. og 1.6. í kaflal. B að framan)

2. Veiðar utan fiskveiðilögsögu og ekki skv. samningum.
2.1. Botnfiskafli
2.2. Uppsjávarafli

3. Vinnsla, afli í þorskígildistonnum
3.1. Botnfiskafli (Samtala 3.1., 3.2.1. og 3.2.1. í kaflal. B að framan)
3.2. Uppsjávarafli (Samtala 3.2.2., 3.3.2. og 3.4. í kaflal. B að framan)

4. Innfluttur afli til vinnslu (keyptur af erlendum skipum)
4.1. Botnfiskafli
4.2. Uppsjávarafli

C. Flokkun og vinnsla upplýsinganna vegna útreilmings veiðigjalda
Flokkun upplýsinga vegna útreiknings veiðigjalda er að miklu leyti í samræmi við það sem nú er 
gert af Fiskistofu og Hagstofu en minni þörf er á sundurliðun en er í rekstraryfirlitum Hagstofu. 
Frávik eru fólgin í því að slcipta þarf afla frystitogara eftir því hvort um er að ræða uppsjávarafla 
eða botnfiskafla og skipta þarf tveimur vinnsluflokkum, söltun og frystingu, á milli botnfiskafla og 
uppsjávarafla. Slíka skiptingu fyrir fiskvinnsluna er ekki að finna í þeirri tölfræði sem Hagstofan 
birtir. Þessu fylgir einnig að skipta fjárhagsupplýsingum á milli þessara þátta. Skiptingin byggir 
ætíð að einhverju leyti á mati og þarf í því efni að gæta þess að það verði ekki íþyngjandi.
Tiltækar upplýsingarnar eru aðgengilegar fyrir veiðigjaldanefnd, sem annast alla útreikninga eða 
lætur framkvæma þá sem nauðsynlegir eru til að ákveða veiðigjöldin slcv. ákvæðum laganna.
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Þessari floklcun má lýsa eins og gert er á meðfylgjandi mynd:

Botnfiskafli Uppsjávarafli
Fjárhagsupplýsingar: Fjárhagsupplýsingar:

- Tekjur -Tek ju r
ki - Alm. rekstrarkostnaður - Alm. rekstrarkostnaður
G5

>© - Uppreiknað stofnverð rekstrarfjármuna - Uppreiknað stofnverð rekstrarfjármuna

'5 - Vátryggingarverðmæti fiskiskipa - Vátryggingarverðmæti fiskiskipa
>

Veiddur afli í þorskígildum Veiddur afli í þorskígildum

Fjárhagsupplýsingar: Fjárhagsupplýsingar:
- Tekjur - Tekjurro - Alm. rekstrarkostnaður - Alm. rekstrarkostnaður

(f)cc - Uppreiknað stofnverð rekstrarfjármuna - Uppreiknað stofnverð rekstrarfjármuna

>

Veiddur afli í þorskígildum Veiddur afli í þorskígildum

D. Varúðarregla við flokkun upplýsinga
Eins og fram kemur hér að framan er óhjákvæmilegt að skipting íjárhagsupplýsinga milli veiða og 
vinnslu og botnfískafla og uppsjávarafla byggist að einhverju leyti á mati eða málefnalegum 
reilcnireglum, t.d. skiptingu í hlutfalli við aflamagn, verðmæti o.s.fr. Ljóst er að ekki er hægt að 
skipta rekstrarfjármunum af neinni vissu milli veiða eða vinnslu og skapar þetta noldcum vanda. Oft 
er um blandaðan rekstur að ræða og því erfitt um vilc að sundurliða rekstrarfjármunina eftir notkun 
þeirra og verður slík skipting því alltaf háð einhverri óvissu. Ráðlegt er að haga skiptingu 
rekstrarfjármtma á milli veiða og vinnslu á þann veg að hún verði hveiju sinni ívilnandi en ekki 
íþyngjandi þegar hún lcann að hafa áhrif á útreilcning veiðigjalda, þ.e. að hún leiði til læklcunar á 
þeim frekar en hæklcunar.

Eklci hafa öll félög í sjávarútvegi skilað eignaslcránni, sem fylgja á slcattframtali, á viðeigandi 
eyðublaði, RSK 401, eignaskrá. Félögin hafa í staðin látið eignaskrána fylgja með sem hluta af 
ársreikningi á pdf formi og í þessum tilvilcum er því eldci hægt að vinna upplýsingar um stofnverð 
relcstrarfjármuna með rafrænum hætti. Þannig vantar eyðublaðið í 6 tilvikum hjá 50 stærstu 
félögunum miðað við úthlutun í þorslcígildum. Þá var framreikningur rekstrarfjármuna á tímabili 
miðaður við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar en eldci byggingarvísitölu eins og lögin um 
veiðigjöld gera ráð fyrir. Eklci er því hægt að reikna stofnverð rekstrarfjármuna með mikilli 
nálcvæmni. Sjá nánar í umijöllun um gæði gagna og eignaskrána í fylgislcjali 2.

III. Upplýsingalindir

Framangreindar upplýsingar eru að mestu tiltækar hjáþeim stofnunum sem að málinu lcoma, þ.e. 
RSK, Hagstofu og Fiskistofu. Fjárhagsupplýsingarnar er að fínna í stöðluðu relcstrarframtali félaga. 
Þær upplýsingar sem þarf vegna útreilcnings veiðigjaldsins á að vera hægt að sækja beint í 
framtölin, nema uppreiknað stofnverð rekstrarf] ármuna, sem RSK getur unnið með vélrænum hætti. 
Hjá einhverjum en litlum hluta félaga er eignaslcrá framtalsins eldci á vélrænu formi og þyrfti að 
skrá hana þannig í eitt skipti sem nýttist framvegis. Einu íjárhagslegu upplýsingamar sem eldci 
liggja fyrir hjá RSK eru upplýsingar um vátryggingarverðmæti slcipa. Hefur Hagstofan við gerð 
rekstaryfirlita aflað þeirra frá viðlcomandi félögum og tryggingaraðilum, en þær upplýsingar eru
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eingöngu notaðir til að útbúa tölfræðiniðurstöður. Æskilegt er að upplýsinga um 
vátryggingaverðmæti skipa sé aflað beint á framtali fyrirtækjanna.

Upplýsingar um veiðar, aflamagn og skip, eru hjá Fiskistofu og hefur hún miðlað þeim til 
Hagstofurmar til gerðar á tölfræði skv. sérstöku samkomulagi milli þeiiTa. Til viðbótar þyrfti að 
tilgreina aflamagn í þorsldgildum eða skila þeim í því formi að umreikningur í þorslcígildi sé 
auðgerður.

IILI. Umfang upplýsinga
Sá upplýsingagrunnur sem um er rætt í lögum um veiðigjöld þarf eftir því sem framast er unnt að 
byggjast á upplýsingum frá sjávarútvegsfyrirtækjunum sjálfum eða óháðum aðilum sem hafa með 
höndum söfnun upplýsinga. Matskennd atriði verða að vera í lágmarki. Af þeim ástæðum leggur 
starfshópurinn til að það gagnasafn sem notað verður til birtingar skv. 12. gr. laganna og þau gögn 
sem veiðigjaldanefnd verður veittur aðgangur að verði alfarið byggð á upplýsingum frá 
fyrirtækjunum úr slcattframtölum þeirra. Þær upplýsingar ná til flestra fyrirtækja en vanhöld á 
skattframtölum og ársreilaiingum eru bundin við lítil fyrirtæki, sem hafa lítil áhrif á heildarstærðir 
og vart merkjanleg á meðaltöl. Hagstofan þarf þó við gerð á tölfræði sinni að afla ýtarlegri 
upplýsinga um rekstur fyrirtækja beint frá þeim til að geta sundurliðað upplýsingarnar fyrir tölfræði 
sína. Æskilegt væri að skattyflrvöldum yrði gert kleift að afla slíkra upplýsinga beint frá 
fyrirtækjunum á framtali þeirra. Þannig yrði útreikningur veiðigjalda og upplýsingabirting slcv. 12. 
gr. byggðar á rauntölum en eldci áætlunum nema að hluta.

III.II. Flokkun upplýsinga
Sjaldnast eru félög með hreina skiptingu í veiðiflokka, þ.e. uppsjávarveiðar eða botnfiskveiðar og í 
vinnslufloldca, þ.e. vinnslu uppsjávarafla og botnflskafla. Nánari flolckun eftir stærð slcipa og 
vinnslu skiptir eklci máli gagnvart lögunum um veiðigjald.

Þegar veiði slcipa útgerðarfélags er blanda af botnfislc- og uppsjávarafla eða þegar afli til vinnslu 
fiskvinnslufélags er blanda af botnfisk- og uppsjávarafla þarf að slcipta ijárhagsupplýsingum 
viðkomandi félags á milli floldca eftir málefnalegum sjónarmiðum. Það sama á við um það þegar 
sama félag er bæði með veiðar og vinnslu.Væntanlega er nolckuð auðgert að fá sundurliðun á 
sölutelcjum og þar með á launum sjómamia en slciptingu annarra almennra relcstrarliða þarf að áætla 
á grundvelli málefnalegra sjónarmiða. Auðveldast er að fá þá sundurliðun sem þarf til viðbótar með 
upplýsingum á framtali fyrirtækjanna. Slíkar skiptingar verður veiðigjaldanefnd að láta vinna á 
grunni bestu tiltækra upplýsinga.

Heildarskiptingu stofnkostnaðar milli veiða og vinnslu á einnig að milclu leyti að vera hægt að 
byggja á eðli rekstrarfjármunanna þar sem skipakostur fylgir veiðum og eðli bygginga og búnaðar 
segir til um til hvaða flokks slculi telja stofnlcostnaðinn.

Hér að framan er miðað við þá floklcun sem nauðsynleg er vegna ákvæða laganna um útreilcning 
veiðigjalds og birtingu rentugrunns að því leyti sem forsendur um hann liggja nú fyrir. Ennfremur 
þarf að hafa í huga að gert er ráð fyrir því í lögunum að nánari álcvæði verði sett í reglugerð um 
sundurliðun upplýsinga í rentugrunni til birtingar skv. 12. gr. laganna. Álcvæði reglugerðarinnar 
kynnu því að hafa áhrif á þá floldcun upplýsinga sem gera þarf í framtíðinni.

/ / / ./ / / .  Önnur verkefni veiðigjaldanefndar
Sú floldcun upplýsinga sem hér er gengið út frá fullnægir ekki þörfum veiðigjaldanefndar í öðrum 
verlcefnum hennar en að reilcna út veiðigjöld samlcvæmt óbreyttum lögum. Þau verlcefni eru m.a. að
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gera tillögur um lækkun eða niðurfellingu veiðigjalda í tiltelcnum tilvikum. Til að sinna þeim 
verkefnum og rökstyðja slíkar tillögur þarf að leggja mat á afkomu veiða á einstökum 
fisktegundum. Til þess þarf annað hvort mikið ítarlegri flokkun veiða eftir físktegundum eða að 
gera sérstakar athuganir á slíkum veiðum.

Eins og gögn liggja fyrir í þeim gagnasöfnum sem fjárhagsgögn eru sótt í verður að teljast óráðlegt 
að fara fyrri leiðina, þ.e að gera flokkun veiða og vinnslu svo ítarlega að úr henni megi ráða mjög 
sérgreindar niðurstöður. Slcipting íjárhagsgagna efir fislctegundum myndi gera óhóflegar kröfur til 
fyrirtækjanna um bókhald og upplýsingaskil og takmarlcast af framtalsskyldum upplýsingum 
samkvæmt skattframtölum. I stað þess virðist eðlilegra að gerðar verði á vegum veiðigjaldanefndar 
sérstakar úttektir á þeim veiðitegundum sem þörf er talin á og hún byggi tillögur sínar á þeim.

IV. Skipulag verkefnisins

Starfshópurinn telur að við framkvæmd verkefnisins, þ.e. öflun og vinnsla upplýsinga um 
sjávarútveg m.t.t. notkunar við útreikning veiðigjalda og birtingu upplýsinga skv. 12. gr. laga um 
veiðigjöld, sé að minnsta kosti um sinn eklci þörf á eða æslcilegt að gera miklar breytingar frá því 
sem verið hefur að öðru leyti en í þeim atriðum sem getið hefur verið hér að framan svo sem 
uppreikningi stofnverðs. Aðkoma einstakra stofnana verði að öðru leyti með sama hætti og verið 
hefur.

Starfshópurinn ræddi verkefnið til lengri tíma litið og heppilegt framtíðarfyrirkomulag þess. Með 
hliðsjón af eðli þess og verkefnum þeirra stofnana sem að því lcoma telur hópurinn að til athugunar 
gæti komið að kanna möguleika á því að færa verkefnið sem mest til ríkisskattstjóra. Ef af yrði 
þyrfti að gera breytingar á lögum og m.a. kveða á um sérstakar heimildir ríkisskattstjóra til að 
kreijast þeirra upplýsinga sem máli skipta. Upplýsingar þessar yrðu Hagstofu Islands aðgengilegar 
slcv. ákvæði 2. mgr. 117. gr. tekjuskattslaga og jafnframt yrði unnt að virtum þeim takmörkunum 
sem 1. mgr. tilvitnaðrar lagagreinar setur að að leggja veiðigjaldanefnd til þær upplýsingar sem hún 
byggir ákvarðanir sínar á og eins lagt til efni í birtingu rentugrunns skv. lögunum. Slílct 
fyrirkomulag yrði til einföldunar í framkvæmd og gerði hana gagnsærri. Ljóst er að ef kæmi til 
flutnings á þessu verkefni til ríkisskattstjóra yrði það þó ekki gerlegt nema því fylgdi af slíku tilefni 
sjálfstæð fjárveiting sem stæði undir þeim kostnaði og röskun sem af því leiddi.
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Hagstofa ísland^ Fvlgiskial 1

Sundurliðun gagna

Úr skattframtölum

Frá fyrírtækjum

Aflatölur

Útflutningsgögn

Hagur veiða og vinnslu
Nokkrir punktar um aðferðir við úrvinnslu efnisins

Gögn
Hagstofa íslands tekur áriega 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. Yfiriitin 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; fersk- 
fiskvinnsla.

Hagstofan nýtir sér aðgang að skattframtölum rekstraraðila (hvort sem um er að ræða lögaðila 
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. Ef 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

• 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 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 upp- 
lýsingum 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. Frá Fiskistofu fást 
einnig upplýsingar um ráðstöfun aflans eftirtegund vinnslu og vinnslufyrirtækjum

Upplýsingar um verðmæti útflutnings einstakra afurða eru fengnar úr utanríkisverslunar- 
gögnum Hagstofunnar.



Gögn fyrirárgreiðslu Hagstofan birtir hagnað í sjávarútvegi eftir niðurstöðum reikninga skv. skattaframtölum en 
birtir einnig til viðmiðunar hagnað skv. árgreiðsluaðferð þar sem búið er að leiðrétta fyrir 
verðlagsbreytingum og gengisáhrifum.

í árgreiðsluaðferðinni í fiskvinnslu er heildarverðmæti fastafjármuna (óafskrifað) fundið út frá 
gjaldfærðum afskriftum skv. skattalögum. Stofn árgreiðslunnar er fundinn m.v. 
afskriftarhlutföll skv. skattalögum sem eru 4% af fasteignum, 12% af vélum og tækjum og 15% 
af flutningatækjum. Samvegið gerir endingartíma fjármunanna 10-12 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 einingartíma skipa miðað við 
stöðugar endurbætur. Til viðbótar við vátryggingaverðmæti skipanna er reiknuð ávöxtun á 
20% af vátryggingaverðmæti sem rekstrarfjárþörf vegna veiðarfæra og þess háttar.

Aðferðafræði
Rekstrarreikningur Rekstrarreikningar (beint frá fyrirtækjum og úr framtölum) fyrir einstaka útgerðaflokka eru 

færðir upp til heildar út frá heildaraflaverðmæti í hverjum útgerðarflokki.

Rekstrarreikningar (beint frá fyrirtækjum og úr framtölum) fyrir einstaka vinnsluflokka eru 
færðir upp til heildar út frá heildarútflutningsverðmæti í hverjum flokki.

Efnahagsreikningur Efnahagsreikningar byggja á skattframtölum rekstraraðila og ná yfir sjávarútveginn í heild, 
óháð vinnslu og útgerð enda ógerningur að skipta þeim upp.

Árgreiðsla Við mat á vaxtakostnaði í rekstraryfirlitum er að því stefnt að færa einungis raunvexti til gjalda. 
Lánskjör eru hins vegar mjög mismunandi. Ýmist eru lán með lágum vöxtum og verðtryggð 
miðað við innlendarverðlags- eða gengisbreytingar, eða þá með háum vöxtum án 
verðtryggingar. Við slíkar aðstæður er mjög erfitt að áætla raunvexti fyrirtækja. Einnig er 
torveltað nálgast raunvexti hverrargreinarfyrir sig þ.e. frystingar, söltunar, o.s.frv., þarsem 
efnahagur fyrirtækja í blönduðum rekstri er yfirleitt ekki aðgreindur eftir tegund rekstrar, 
heldur kemur hann fram í reikningum sem ein heild.

Vegna þessara erfiðleika ákvað Þjóðhagsstofnun í byrjun níunda áratugarins að reikna 
svokallaða árgreiðslu (annuitet) í stað afskrifta og vaxta af fastafjármunum og Hagstofan hefur 
haldið því áfram. Árgreiðslan miðast við, að fastafjármunum ergefinn ákveðinn endingartími. 
Jafnframt er við það miðað að það fjármagn, sem bundið er í rekstri, ávaxti sig með ákveðinni 
prósentu. Þar með ber bæði eigið fé og lánsfé ákveðna vexti, en slíku er ekki til að dreifa við 
hefðbundin reikningsskil þarsem aldrei er reiknuð nein ávöxtun á eigin fé.

í þeim rekstraryfirlitunum er reiknað með 6% ávöxtun stofnfjár. Hagnaðurinn sem eftir stendur 
þegar fylgt er árgreiðsluaðferðinni er því hagnaður umfram hina reiknuðu ávöxtun á allt það 
fjármagn sem bundið er í rekstrinum.
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Skil á gögnum

Mismunandi flokkun

Árgreiðsluaðferðin

Stærð úrtaks

Vandamál við gagnaöflun
Iðulega hefur gengið treglega að fá fyrirtæki til að skila inn gögnum og þarf oft að reka 
margsinnis á eftir þeim að skila.

Ef fyrirtæki sem skila samandregnum upplýsingum um útgerðina (ekki upplýsingum um einstök 
skip) tegundaflokka skipin með öðrum hætti en Hagstofan þá hefur það áhrif á uppfærsluna.

Frá því að árgreiðsluaðferðin var tekin upp í kringum 1980 hefur verið litið á þannig á að 
niðurstöður hennar varpi Ijósi á áætlaðar breytingar á hagnaði í sjávarútvegi þar sem búið er að 
jafna út sveiflur vegna verðbreytinga og gengisáhrifa með ákveðinni ávöxtunarkröfu. 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.

Ef gögn skila sér illa fyrir ákveðna tegund vinnslu/útgerðar eða að sú tegund er mjög lítil getur 
það haft áhrif á gæði niðurstaðnanna og jafnvel að ekki sé hægt að birta niðurstöður fyrir 
ákveðna tegund, eins og tilfellið hefur verið með rækjuvinnslu og -veiðar undanfarin ár.

Ekki er mögulegt að skipta efnahagsreikningum sjávarútvegs á milli einstakra rekstrarþátta hjá 
fyrirtækjum í blönduðum rekstri og er því birtur efnahagreikningur fyrir sjávarútveginn í heild. 
Með því að notast við árgreiðsluaðferð er sýnd reiknuð hlutdeild fjármagns skipt á útgerð og 
vinnslu miðað við tilteknar forsendur og er aðferðinni beitt í tölfræðilegum tilgangi. Miðað er 
við áætlað fjármagn sem bundið er í rekstrinum en ekki raunverulegar skuldir úr bókhaldi. 
Þannig er ekki tekið tillit til viðskiptaskulda vegna rekstrarlána að því frátöldu að reiknað er 
20% álag á vátryggingavermæti skipa sem er áætluð fjárbinding í veiðarfærum og rekstarvöru. 
Stærsta frávikið er líklega það að ekki er reiknað með fjárbindingu vegna kaupa á 
aflaheimildum, enda eru þær almennt ekki eignfærðar hjá fyrirtækjunum. Þá er reiknuð 
fjárbinding í vinnslu líklega byggð á veikari forsendum en fjárbinding í skipum þar sem hún er 
áætluð út frá bókfærum afskriftum ársins. Aðferðirnar sýna meðaltöl og getur EBITDA, 
fjárbinding og afskriftir einstakra fyrirtækja eða tegunda skipa verið talsvert frábrugðin 
meðaltalinu og hinum reiknuðu forsendum.
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Fylgiskjal 2

Upplýsingar úr skattframtali rekstraraðila, RSK 1.04, og meðfylgjandi eignaskrá, RSK 4.01 

Sundurliðun tekna:

Sundurliðun teknaliða er lítil á skattframtali rekstraraðila, RSK 1.04 og mun minni en sundurliðun 
gjaldaliða. Tekjuliðir eru sundurliðaðir eftir því hvers eðlis tekjurnar eru samkvæmt lögum nr. 
50/1988, um virðisaukaskatt. Sundurliðunin á rekstrartekjum er eftirfarandi:

• 1015 Virðisaukaskattsskyld sala 25,5%

• 1025 Virðisaukaskattsskyld sala 7%

• 1030 Velta undanþegin virðisaukaskatti (12. gr.)

• 1040 Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti (2. gr.)

• 1050 Söluhagnaður

• 1060 Aðrartekjur

• 1070 Leiðrétting rekstrartekna m.t.t. ársreiknings

Engin sundurliðun er því á tekjum eftir atvinnustarfsemi og gefur sundurliðunin því mjög takmarkaðar 
upplýsingar til að sundurliða tekjur af fiskveiðum annars vegar og fiskvinnslu hins vegar. Þá er ekki 
hægt að sjá hve miklar tekjur handhafar aflaheimilda hafa haft af sölu og leigu aflaheimilda. Sala og 
leiga aflaheimilda fellur undir 6. tölulið 12. greinar virðisaukaskattslaganna og telst því ekki til 
skattskyldrar veltu. Tekjur af sölu eða leigu aflaheimilda skal því færa í reit 1030 en í þennan sama 
reit fellur einnig vöruútflutningur sem telst ekki til skattskyldrar veltu skv. 1. tölulið sömu lagagreinar.

Alls skiluðu 263 útgerðarfélög sem skráð voru í atvinnugreinanúmeri 03.11.2 inn framtali 2012 og 131 
félag í fiskvinnslu sem skráð var með atvinnugreinanúmerið 10.20.1. Hjá útgerðarfélögunum þá var 
velta í 7% virðisaukaskattsþrepi 36,4% af heildar rekstrartekjum og velta undanþegin virðisaukaskatti, 
reitur 1030, var 54,6%. Hjá fiskvinnslufyrirtækjunum voru þessi hlutföll 18,6% og 86%. Heildar 
rekstrartekjur útgerðarfyrirtækjanna var 117,5 milljarðar og af þeim var 64,1 milljarður undanþegin 
velta. Tekjur af sölu og leigu aflaheimilda er því hluti af tekjum í reit sem innifelur rúman helming af 
öllum rekstrartekjum útgerðarfyrirtækja og er eins og áður segir ekki hægt að fá neinar upplýsingar 
um heildarfjárhæðir þessara tekna úr rekstrarframtalinu.

Sundurliðun gjalda:

Gjaldaliðir eru sundurliðaðir mun ítarlegar en tekjuliðir í RSK 1.04. Engin sundurliðun er þó á 
gjaldaliðum eftir atvinnugreinum fremur en með tekjurnar.

Birgðir og verðmæti þeirra:

Birgðir eru sundurliðaðar í fjórum reitum í skattframtali rekstraraðila og er sundurliðun með 

eftirfarandi hætti:

• 5090 Hráefnisbirgðir



• 5100 Vörur og verk í vinnslu

• 5110 Birgðir fullunninna vara (framleiðslufyrirtækja)

• 5120 Vörubirgðir (aðrar)

Birgðir fyrirtækja í útgerð og fiskvinnslu falla aðallega í tvo reiti; í reit 5110, birgðir fullunninna vara og 
reit 5120, vörubirgðir (aðrar) en í þessum tveimur reitum eru yfir 97% allra birgða fyrirtækja í 
áðurnefndum atvinnugreinum. í reit fyrir aðrar vörubirgðir skal færa vörur sem ætlaðar eru til 
endursölu og rekstrarvörubirgðir, svo sem veiðarfæri, olíu, umbúðir og varahluti. Ekki er hægt að 
segja til um hversu miklar birgðir tilheyra veiðum annars vegar og vinnslu hins vegar hjá fyrirtækjum 
sem stunda bæði útgerð ogfiskvinnslu.

Upplýsingar um verðmæti rekstrarfjármuna

í 11. gr. veiðigjaldslaganna er fjallað um reiknaða rentu eins og hún er skilgreind í lögum nr. 74/2012, 
um veiðigjald, og upplýsingaöflun til reikna hana. Reikna þarf ávöxtun á rekstrarfjármuni og til að 
áætla verðmæti þeirra þarf að sækja upplýsingar úr eignaskrá sem fylgir skattframtölum félaga. Miða 
skal við bókfært verð rekstrarfjármuna án afskrifta, þ.e. upphaflegt kaupverð eða stofnverð þeirra. 
Kaupverðið þarfsíðan að uppreikna með vísitölu byggingarkostnaðarfrá meðaltali stofnárs til 1. apríl 
næst fyrir ákvörðun veiðigjaldsins.

Framtalsskil aðila í útgerð og fiskvinnslu

Allar nauðsynlegar upplýsingar til að reikna verðmæti rekstrarfjármuna er að finna í eignaskránni, 
eyðublaði RSK 4.01, sem eftir atvikum skal fylgja framtali félaganna. Þar er upphaflegt kaupverð eigna 
tilgreint og kaupár. Þá er öllum eignum gefið auðkenni þannig að hægt er að flokka eignirnar niður í 
aflahlutdeildir, mannvirki, skip og aðra rekstrarfjármuni. Öllum lögaðilum ber að skila skattframtali 
rekstraraðila, RSK 1.04. Einstaklingum í atvinnurekstri með rekstrartekjuryfir20 milljónirá árinu ber 
einnig að skila þessi eyðublaði. Nánast öllum rekstraraðilum sem stunda útgerð og/eða fiskvinnslu 
ber því að skila RSK 1.04. Aðeins einstaklingar með rekstrartekjur undir 20 milljónir eru mögulega að 
skila á öðru formi, þ.e. rekstrarskýrslu RSK 4.11 ef veltan fer yfir 1 milljón á ári. Eftir atvikum skal 
eignaskrá einnig fylgja með RSK4.11.

Uppbygging á RSK 1.04 er með þeim hætti að tekjur og gjöld á almennt að sundurliða í samræmi við 
ársreikning félagsins. Þannig á hagnaður eða tap að vera jafn niðurstöðutölu rekstrar samkvæmt 
ársreikningi. Þá skal eigið fé samtals vera það sama og það er í ársreikningi. Ársreikningur skal 
jafnframt fylgja framtalinu. Síðan þarf að gera skattalegar leiðréttingar þegar niðurstöðutala rekstrar 
samkvæmt ársreikningi er ekki í samræmi við ákvæði laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Dæmi um þetta 
er þegar fyrningar í ársreikningi eru aðrar en tekjuskattslögin heimila. Gerð skal grein fyrir öllum 
fyrnanlegum eignum og fyrningum af þeim í eignaskránni. Fyrningar í eignaskránni eiga að vera 
samkvæmt ákvæðum skattalaganna, íeignaskrána skal einnigfæra keyptar aflahlutdeildir.



Færa skal í rekstrarframtalið þær fyrningar sem gjaldfærðar eru í ársreikningi. Ef þessi gjaldfærða 
fyrning er önnur en heildarfyrning skv. eignaskránni þá færist sjálfkrafa sem skattaleg leiðrétting, 
mismunur á fyrningum samkvæmt ársreikningi og eignaskránni, þannig að gjaldfærðar fyrningar til 
skatts séu í samræmi við ákvæði tekjuskattslaga. Heildarfjárhæðin í reitnum fyrirfyrningar skv. 
ársreikningi er því bakfærð í skattalegum leiðréttingum ef engin eignaskrá fylgirframtalinu. í þeim 
tilvikum þar sem eignaskrá vantar hafa félögin almennt fært til frádráttar skattalegar fyrningar í 
gegnum aðrar skattalegar leiðréttingar.

Skil á eignaskránni, gæði gagnanna

Með lögum nr. 133/2001 var verðleiðréttingum í skattskilum hætt. Afnám verðleiðréttinga tók gildi 1. 
janúar 2002 og kom til framkvæmda við álagningu á árinu 2003. Verðleiðréttingar voru því síðast 
gerðar í framtalsskilum á árinu 2002 þar sem eignir voru framreiknaðar til ársloka 2001. í 
framtalsskilum 2003 tók við nýtt eyðublað, eignaskrá RSK4.01, fyrirsundurliðun á rekstrarfjármunum 
og framreikningi eigna var þá hætt. Á eyðublaðið á að tilgreina alla rekstrarfjármuni og er þeim gefið 
auðkenni sem segir til um tegund eignar og kaupár. í skattskilum voru eignir framreiknaðar með 
vísitölu neysluverðs til verðtryggingar en ekki byggingarvísitölu eins og lögin um veiðigjöld gera ráð 
fyrir. Framreikningurinn tók mið af breytingu sem varð á vísitölunni frá janúarmánuði á tekjuári til 
janúar á álagningarári. Þegar farið var að gera verðleiðréttingar í skattskilum var upphaflega miðað 
við byggingarvísitölu, en því var breytt með lögum nr. 137/1996 og farið að miða við vísitölu 
neysluverðs til verðtryggingar1. Framreikningur samkvæmt lögum um veiðigjöld tekur hins vegar mið 
af breytingu á vísitölu byggingarkostnaðar frá meðaltali stofnárs. í skattskilum var kaupverð eigna 
ekki framreiknað á kaupári þeirra. Loks má nefna að einhver félög eru með annað reikningsár en 
almanaksárið og kann það einnig að valda einhverjum skekkjum í útreikningi. Erfitt er að leiðrétta að 
fullu fyrir öllum þessum atriðum.

í flestum tilvikum fylgir eignaskráin með framtali og þar með allar nauðsynlegar upplýsingar til að 
reikna út verðmæti rekstrarfjármuna. í flestum tilvikum þar sem eignaskráin hefur ekki fylgt með 
hefur yfirlit yfir fyrnanlegar eignir fylgt með sem hluti af ársreikningi á pdf formi. Allar líkur eru því á 
að eignaskrárnar séu til að rafrænu formi og ætti það að vera hægt að fá útfyllta eignaskrá á formi 
RSK 4.01 hjá nánast öllum félögum sem skila framtali árið 2013.

Eignaskrá vantar hjá nokkrum af stærstu útgerðarfélögum landsins. Ef tekin eru 50 stærstu félögin 
miðað við úthlutun í þorskígildum (fiskveiðiárið 2012/2013) þá vantar eignaskrána hjá 6 af þeim. í 
öllum tilvikum nema einu var eignaskránni skilað sem hluta af ársreikningi á pdf formi. í því eina tilviki 
þar sem enga sundurliðun var að finna um eignir og fyrningar á þeim framtalsárið 2012 hafði 
eignaskrá áðurverið skilað á pdf formi.

1 Verðbólguleiðréttingar í skattskilum voru tekin upp með lögum nr. 40/1978, um tekjuskatt og eignarskatt, en 
áður en þau lög komu til framkvæmda voru gerðar veigamiklar breytingar á þeim með lögum nr. 7/1980 og 
aftur með lögum nr. 25/1978. Þannig breytt voru lög um tekjuskatt og eignarskatt síðan endurútgefin sem lög 
nr. 75/1981. Þau lög voru síðan endurútgefin sem lög nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, nú lög um 
tekjuskatt. Upphaflega tóku verðleiðréttingar í skattskilum mið af breytingum á byggingarvísitölu. Með lögum 
nr. 137/1996 var síðan farið að miða við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar. Ákvæðið um að miða við 
neysluverðsvísitölu kom til framkvæmda á árinu 1998 við útreikning verðbreytingarstuðuls fyrir tekjuárið 1997. 
Samkvæmt bráðabirgðaákvæði I í lögunum höfðu skattaðilar þó val í skattframtali ársins 1997, vegna 
tekjuársins 1996, um hvorn verðbreytingarstuðulinn þeir notuðu.



Jafnframt voru könnuð framtalsskil félaga með atvinnugreinanúmerin 03.11.2, útgerð fiskiskipa, og
10.20.1, frysting fiskafurða, krabbadýra og lindýra. 394 félög með þessi atvinnugreinanúmer skiluðu 
framtali 2012. Ekki eru öll útgerðar- og fiskvinnslufyrirtæki skráð undir þessum atvinnugreina- 
númerum, en langflest af þeim stærstu. Eignaskrá vantaði hjá 12 af þessum félögum, þ.m.t. þessi 6 
sem eru meðal 50 stærstu. Til viðbótar voru 4 félög af þessum 12 með aflahlutdeildir en engar aðrar 
eignir sem fara eiga inn á eignaskrána. Eitt félag var einungis með eignir sem komnar voru niður í 
niðurlagsverð. Loks var eitt félag sem var að fyrna eignir en eignaskrána vantaði en það félag var með 
óverulegan rekstur, rekstrartekjur undirtveimur milljónum.



Veiðigjaldsnefnd

Minnisblað

Til : .

Frá:

Efni:

Dags.

Veiðigjaldsnefnd hefur starfað frá október sl. og hefur fundað reglulega með fáum 
undantekningum. Nefndin hefurfundað með hagsmunaaðilum, Hagstofu íslands, Fiskistofu, 
Embætti ríkisskattstjóra og Endurskoðunarskrifstofunni Delottie.

Áfundunum hafa komið fram ýmis álitaefni er varða meðal annars notkun þorskígildisstuðla 
við álagningu veiðigjalda, mat á fjármagnsþörf, vaxtakostnað útgerða vegna öflunar 
aflahlutdeilda en eingöngu ertekið tillittil vaxtakostnaðar þeirra sem tekið hafa lán til 
kaupanna, mat á tekjum af sölu á aflaheimildum og hækkun á veiðigjaldi hjá þeim aðilum 
sem eftir sitja o. fl. Nefndin hefur lagt mat á þessar athugasemdir ogtelur ástæðu til að 
skoða þær frekar. Nefndin er tilbúin til að koma að vinnu til lausnar þessum athugasemdum 
verði eftir því leitað.

Á sl. hausti kom fljótlega í Ijós að auka þyrfti gagnaöflun til að nauðsynlegar upplýsingar 
iægju fyrir þannig að hægt væri að reikna út veiðigjöld miðað við ákvæði I. 74/2012 um 
veiðigjöld sem og að skapa möguleika til að takast á við þær athugasemdir sem reifaðar hafa 
verið hér að ofan.

Fiskistofa vann viðbótarupplýsingarfyrir nefndina er varðaði heildarafla, innfluttan afla sem 
og skiptingu afla í uppsjávarafla og botnfiskafla. Einnig hefur Fiskistofa gefið upplýsingar um 
hlutfall uppsjávarafla í landvinnslu.

Fljótlega komu fram hugmyndir um að efla gagnasöfnun RSK með því að gera 
sjávarútvegsfyrirtækjum skylt að láta í té viðbótarupplýsingar um reksturinn samhliða 
skattframtölum. Haft var samband vlð endurskoðendur sem töldu auðvelt fyrir framteljendur 
að uppfylla þær kröfur. Eftir marga fundi með starfsmönnum RSK um útfærslu þessarar 
hugmyndar taldi RSK sig ekki hafa lagaheimild til að framkvæma verkið.

Eftir að skýrsla Hagstofu "Hagur veiða og vinnslu" kom út 20. desember sl. hefur nefndin lagt 
drög að útreikningi á væntanlegu veiðigjaldi. Hagstofa hefurað beiðni nefndarinnar unnið 
viðbótarskiptingu á útgerðarflokki frystiskipa og þannig skipt afkomu þeirra upp miðað við 
uppsjávarafla annars vegar og botnfiskafla hins vegar. Hagstofa hefur birt þær upplýsingar.

Atvinnvega- og nýsköpunarráðherra Steingríms J. Sigfússonar og 
ráðuneýtisstjóra Kristjáns Skarphéðinssonar.

Veiðigjaldsnefnd, Arndísi Á.
Jóhanni Sigurjónssyni.

Veiðigjald — 2013/2014 

27. mars 2013

Steinþqrsdottur, Daða Ma Kristoferssym og
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Veiðigjaldsnefnd

Til að Ijúka útreikningi á veiðigjaldi vegna álagningarfiskveiðiárið 2013/2014 má segja að 
nefndin standi frammi fyrir a.m.k. tveimur vandamáium:

o Samkvæmt 5 mgr. 11. gr. laga um veiðigjöld skai miða reiknaða ávöxtun
rekstrarfjármuna að meðtöldum birgðum við 8% af áætluðu verðmæti þeirra íiok 
tekjuárs sem Hagstofa íslands vinnu árlega úrskattframtölum og aflarfrá fyrirtækjum 
í fiskveiðum og fiskvinnslu.

f útreikningum Hagstofu er ávöxtun reikstarfjármuna reiknuð út frá svokallaðri 
árgreiðslu. Hún miðast við tiltekna ávöxtunarkröfu (6%) og 12 ára afskriftartíma 
fjárfestingar í veiðum en annan og mismundandi afskriftartíma í vinnslunni. Við 
útreikning á árgreiðslu í veiðum hefur Hagstofa eingöngu miðað við 
vátryggingarverðmæti fiskiskipa en aðrir rekstrarfjármunir samkvæmt skattframtaii 
hafa verið lagðir til grundvallar við útreikning árgreiðslu í vinnslunni. Lögin gera hins 
vegar ekki ráð fyrir að þessi reikniregla verði notuð heldur sú sem lýst er hér að ofan.

Hagstofan hefur ekki reiknað ávöxtun rekstarfjármuna með þeim hætti sem lögin um 
veiðigjöld gera ráð fyrir. Raunar hefur komið fram í samtölum við Hagstofuna að ekki 
er mögulegt að byggja útreikninga samkvæmt lögunum á þeim upplýsingum úr 
skattframtölum sem Hagstofan hefur aðgang að.

Nauðsynlegar upplýsingar um rekstrarfjármuni, skipt í veiðar annars vegar og vinnslu 
hinsvegar og þar að auki skipt í uppsjávarafla og annan afla liggja því ekki ennþá fyrir. 
Umræddarupplýsingareru nefndinni nauðsynlegartil að hægtverði að beita 
reiknireglunni þannig að fyrirmælum laganna um útreikning á veiðigjöldum verði 
fylgt.

o Samkvæmt 10. og 11. gr. I. 74/2012 um veiðigjald skal reikna sérstaklega: 
o rentu í veiðum annars vegar í uppsjávarafla og botnfiski hins vegar. 
o rentu í vinnslu uppsjávarafla annars vegar og botnfiskafla hins vegar.

Þegar renta hefur verið reiknuð er hún sett inn í tiltekna formúlu og skai öll renta í 
veiðum hvors flokks um sig lögð til grundvallar en einungis 80% af rentu vinnslunnar. 
í útreiknum Hagstofu er öll afkoma frystitogara flokkuð undir útgerð þ.e. veiðarnar. 
Frystitogarar gera hins vegar hvoru tveggja að veiða aflann og vinna hann um borð í 
skipinu. Skipting afkomu frystiskipa í veiðar og vinnsiu liggur ekki fyrir í neinum 
gögnum. Sú spurning vaknar því með hvaða hætti fara ber með þennan þátt afkomu 
en enga leiðbeiningu þar að lútandi er að finna í lögunum.

Svo virðistsem ekki hafi verið kannað nægjanlega vel hvaða upplýsingar væru fyrirliggjandi í 
opinberum gögnum þegar módelið sem reikna á veiðigjald eftir var ákveðið.

Af framansögðu er Ijóst að ekki verður unnt að reikna út veiðigjöld fyrir fiskveiðiárið 
2013/2014 með þeim hætti sem fyrir er lagt í lögum 74/2012 um veiðigjöld nema umræddar
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upplýsingar liggi fyrir. Veiðigjaldsnefnd telur meiri líkur en minni að þessar upplýsingar fáist 
ekki, en þá kærni upp sú staða að nauðsynlegtyrði að leggja fyrir Alþingi á vorþingi frumvarp 
til laga um breytingar á lögum um veiðigjöld. Veiðigjaldsnefnd er að sjálfsögðu tilbúin til að 
koma að þeim undirbúningi.

Veiðigjaldsnefnd

Reykjavík 27. mars 2013.

f.h. Veiðigjaldsnefndar

Arndís Á. Steinþórsdóttir
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