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Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á löguni um veiðigjöld, 
mál 692.

Deloitte vísar til umsagna sinna undanfarin ár um frumvörp um veiðigjöld. Bent hefur verið 
ítrekað á að veiðigjöld sem mörg fyrirtæki munu eiga erfitt með að standa undir mun leiða til 
samþjöppunar fyrirtækja í sjávarútvegi. Það mun óhjákvæmilega leiða til að fiskvinnslum og 
skipum muni áfram fækka með tilheyrandi röskun fyrir starfsmenn og byggðir.

Samkvæmt því frumvarpi sem hér er til umræðu eru veiðigjöld að hækka verulega frá fyrra ári 
án þess að sjáanlegur sé slíkur bati í rekstri sjávarútvegsfélaga að réttlæti slíkt.

Við höfum áður bent á að alltof mikil tilhneiging hefur verið að horfa á og fjalla um eina stærð 
í miðjum rekstrarreikningi sjávarútvegsfélaga þ.e. hagnað fyrir afskriftir (EBITDA). Frá þeirri 
stærð á eftir að draga frá stóra kostnaðarliði, afskriftir, vexti og skatta, til að fá út hagnað (tap) 
ársins. Þetta hefur oft brenglað mjög umræðu um afkomu sjávarútvegs, sem talin hefur verið 
vera mun betri en hún í raun var. Það er því jákvætt skref að nú er í frumvarpi við ákvörðun 
heildarveiðigjalds horft til stærðar neðar í heildar rekstrarreikningi sjávarútvegs þ.e. hagnaðar 
fyrir tekjuskatt (EBT).

Rétt er þó að benda á að hagnaður er ofmetin um 8-9 milljarða í ritinu „Hagur veiða og vinnslu 
2013“ eins og Hagstofa Íslands bendir sjálf á og skýrir aftast í inngangskafla ritsins á bls. 2. 
Það er byggt á samanburði við rauntölur úr skattframtölum sjávarútvegs fyrir árið 2013 og er í 
samræmi við gagnagrunn Deloitte.

Varðandi bókhaldslegan hagnað sjávarútvegs er rétt að hafa í huga annars vegar að 
bókhaldslegar afskriftir eru á gömlu kostnaðarverði og endurspegla því ekki eðlilegar afskriftir 
nýfjárfestinga í dag. Hins vegar að á árinu 2013 hafði sjávarútvegur verulegan gengishagnað 
af skuldum sínum þannig að nettó voru félögin með fjármunatekjur 1,6 milljarð en ekki 
fjármagnsgjöld þrátt fyrir að sjávarútvegur skuldaði 380 milljarða, samkvæmt upplýsingum 
Hagstofu Íslands.
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Í frumvarpi er skilgreind reikniregla fyrir framlegð við veiðar og afkomuígildi einstakra 
fisktegunda. Við teljum að þessi aðferð að draga einungis launakostnað, eldsneyti, viðhald, 
veiðarfæri, kostnað vegna frystingar og umbúða um borð í skipum auk flutnings- og 
löndunarkostnaðar, frá tekjum við ákvörðun skiptingar veiðigjalda á einstakar tegundir geti haft 
óæskileg áhrif. Eins og áður kom fram höfum við gagnrýnt að of mikið sé horft til 
afkomustærðar í miðjum rekstrarreikningi en þarna er skilgreind framlegð sem er enn ofar í 
rekstrarreikningi en EBITDA. Tilgangur fjárfestinga er að hækka tekjur og lækka 
framangreinda kostnaðarliði. Við fjárfestingar hækka hins vegar óumflýjanlega í staðinn 
vátryggingar skipa, afskriftir og fjármagnskostnaður sem ekki er þarna neitt tillit tekið til. 
Hækkun veiðigjalda á einstakar fisktegundir við fjárfestingar mun því draga úr hagkvæmni 
þeirra og jafnvel gera þær óhagkvæmar.
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