
Veiðigjaldsnefnd

Minnisblað

Til: Atvinnuveganefndar Alþingis

Frá: Veiðigjaldsnefnd, Arndísi Á Steinþórsdóttur, Daða Má Kristóferssyni og Jóhanni
Sigurjónssyni

Dags.: 6. maí 2015

Efni: Svar við fyrirspurn Atvinnuveganefndar frá 24. apríl 2015

Veiðigjaldsnefnd var boðuð á fund Atvinnuveganefndar 24. apríl s.l. Fyrir fundinn hafði verið 
óskað eftir að Veiðigjaldsnefnd útskýrði hvernig háttað væri útreikningi á svokölluðum 
afkomustuðlum (afkomuígildi) sem og útreikningi á veiðigjaldi sem um er fjallað í frumvarpi 
að lögum um veiðigjald, þingskjal 1166 -  692 mál, sem nú er til umfjöllunar hjá 
Atvinnuveganefnd Alþingis.

Á fundinum var farið yfir aðferðafræði við útreikning á:

1. Afkomuígildum mismunandi fiskistofna ( byggjast á gögnum Fiskistofu, 
Hafrannsóknastofnunar og Hagstofu Íslands og keyrð samkvæmt líkani af 
Hagfræðistofnun Háskóla Íslands). Afkomuígildi miðast við óslægðan þorsk.

2. Fjárhæð Veiðigjalds byggir á upplýsingum úr riti Hagstofu Íslands, Hagur veiða og 
vinnslu og reiknast þannig: (0,35(EBT veiða + 0,2(EBT vinnsla). Í þannig reiknaðan 
stofn er deilt með afla á sama tímabili og tekjur urðu til. Aflinn er reiknaður til 
afkomuígilda. Þar með fæst veiðigjald á afkomuígildi óslægðs þorsks.

3. Gjaldi skv. 2. lið er dreift á mismunandi fiskistofna miðað við reiknuð afkomuígildi 
þeirra skv. 1. lið.

Niðurstöður útreikninga sem Veiðigjaldsnefnd hefur reiknað samkvæmt framangreindum 
aðferðum má sjá í frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar.

Í lok fundar kom fram sú spurning frá þingmönnum hvernig það mætti vera að svo mikil 
hækkun verði á veiðigjaldi frá yfirstandandi fiskveiðiári 2014/2015 (l. 47/2014 um breytingu 
á l. 74/2012) og frumvarpið vegna 2015/2016 virðist boða.

Til svars þeirri spurningu vill Veiðigjaldsnefnd taka fram að á hennar vegum voru 
afkomustuðlar sem gilda á fiskveiðiárinu 2014/2015 reiknaðir út (sbr. 1. lið hér að ofan). 
Nefndin kom að öðru leyti ekki að útreikningi á gjaldinu fyrir yfirstandandi fiskiveiðiár (sbr. 2. 
lið) og getur því ekki tjáð sig um þær niðurstöður.

Hins vegar er rétt að benda á að samkvæmt riti Hagstofu Íslands, Hagur veiða og vinnslu fyrir 
árin 2012 og 2013 var EBT í veiðum að viðbættum 20% af EBT í vinnslu á árinu 2012 um 27 
milljarðar kr. en 34,5 milljarðar á árinu 2013. Hækkunin á gjaldstofni á milli ára er því tæp 
28%.


