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Umsögn Sjávarútvegsklasa Vestfjarða um frumvarp til laga um breytingu á lögum um veiðigjöld, nr. 
74/2012 (veiðigjald 2015-2018), mál nr. 692 á Albingi.

Reiknuð álagning út frá þeim grunni sem rætt er um í frumvarpinu tekur mið af landsmeðaltali. Það 
hefur ítrekað komið fram í greiningum á sjávarútvegi á Vestfjörðum að afkoma og rekstrarhagnaður 
Vestfirskra sjávarútvegsfyrirtækja er talsvert lakari er landsmeðaltalið segir til um. Greiningar 
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða (sem finna má á greiningar.atvest.is) hafa ítrekað sýnt fram á 
þennan mun þegar rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði, skatta, afskriftir (EBITDA) er skoðuð. Í þessum 
greiningum er verið að nota sömu skattagögn til grundvallar og rætt er um í frumvarpi um breytingu 
á lögum um veiðigöld. Einnig má benda á að talsverð skekkja er í gögnum Hagstofunnar sem finna 
má í Hag veiða og vinnslu þar sem notuð eru úrtök og sérstaklega greinir Hagstofan frá því að 
hagnaðurinn gæti verið ofmetinn um marga milljarða króna.

Ebitda samanburður (án uppsjávarfisks, lýsisvinnslu 
og mjölvinnslu)
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Mynd 1 EBITDA samanburður reiknaður út frá Hagur veiða og vinnslu frá Hagstofu Íslands og svo fyrir vestfirsk 
sjávarútvegsfyrirtæki (útgerð og fiskvinnsla) út frá skattframtölum þeirra (talnagögn fyrir 222 útgerðarfyrirtæki og 26 
vinnslufyrirtæki ekki úrtak heldur allt þýðið).

Það verður að teljast óásættanlegt að fyrirtæki séu skattlögð með þessum hætti og ljóst er að allar 
ákvarðanir og aðgerðir sem snúa að veiðigjöldum sem byggja á landsmeðaltali munu leggjast mun 
þyngra á sjávarútvegsfyrirtæki á Vestfjörðum. Þó að frumvarpið taki þeim breytingum að notast við 
hreinan hagnað (EBT) til að reikna veiðigjaldagrunninn, þá er ljóst að grunnrekstrarhæfni 
atvinnugreinarinnar sem birtist í EBITDA hlutföllum hjá vestfirskum fyrirtækjum er ekki sú sama og 
hjá öðrum sem búa við talsvert betri samkeppnisskilyrði og því ekki hægt að sjá sanngirni í þessari 
leið af skattlagningu.

Áætlað er að breytingarnar muni leiða til hækkunar veiðigjalda um 50-70% sem fer eftir stærð og 
umfangi útgerða, þar sem hækkunin er meiri á smærri útgerðarfyrirtæki. Fyrir svæði eins og Vestfirði
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þá væri það hækkun sem ekki er séð að útgerðarfyrirtækin séu aflögufær um. Sett í samhengi við 
afkomu útgerðarfyrirtækjanna á Vestfjörðum árið 2012 þá var heildartap fyrirtækjanna meira en 
heildarhagnaður. Það er augljóst að þessi skattlagning og hækkun gjalda mun hafa alvarlegar 
afleiðingar fyrir mörg útgerðarfélög á Vestfjörðum. Hafa ber í huga að sumar smærri útgerðanna 
standa höllum fæti en eru jafnframt burðarásar í atvinnulífi viðkomandi byggðalags.

Staða útgerðarfyrirtækja á Vestfjörðum hefur í töluverðan tíma verið erfið og staðfesta rannsóknir 
Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða þá niðurstöðu. Fyrirtæki hafa verið að endurfjármagna sig og bæta 
við aflaheimildum til þess að ná stærðarhagkvæmni. Sá afsláttur sem hefur verið veittur vegna 
skulda vegna kaupa á aflaheimildum er mikilvægur fyrir fyrirtækin og nauðsynlegt að sá afsláttur 
verði áfram veittur til lengri tíma.

Réttara væri að taka upp varfærnari skattlagningu sem er miðuð út frá afkomu hvers fyrirtækis fyrir 
sig og má notast við tekjuskatt fyrirtækja til þess að gera það. Sjávarútvegsklasi Vestfjarða telur 
nauðsyn á að endurvinna frumvarpið með samráði við fyrirtæki í greininni ásamt landssvæðum sem 
hvað háðust eru botnfiskveiðum og vinnslu. Í því samhengi verður að taka tillit til þess að staðan 
getur verið talsvert mismunandi milli landssvæða og fyrirtækja og í raun það mikið að ekki er hægt að 
ákveða álagningu gjalda og skatta út frá landsmeðaltölum. Jafnframt er nauðsynlegt að horft sé til 
þess að sá aðstöðumunur sem er milli landssvæða og atvinnusvæða gerir það að verkum að fyrirtæki 
eru ekki að keppa á sama grunni og því fráleitt að skattleggja þau út frá einum grunni.

Því miður hefur staða Vestfjarða einkennst af viðvarandi varnarbaráttu og fólksfækkun til lengri tíma. 
Sjávarútvegurinn hefur verið og er hornsteinn byggðar á Vestfjörðum og velferð svæðisins byggir að 
stærstum hluti á velgengni greinarinnar. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjávarútvegurinn býr ekki 
við sömu samkeppnisaðstæður og er ekki eins samkeppinshæfur og sjávarútvegur er almennt talinn á 
Íslandi. Sú verðmætasköpun sem hefur átt sér stað í sjávarútvegi á Vestfjörðum og víðar hefur 
skapað talsverð uppsöfnuð verðmæti fyrir þjóðarbúið og enn frekari skattlagning því erfitt að skilja 
miðað við aðstæður. Skilningur stjórnvalda á stöðu greinarinnar og stöðu Vestfjarða er greinilega 
enginn og frumvarpið er eingöngu til þess fallið að veikja svæðið enn frekar.

Fyrir hönd Sjávarútvegsklasa Vestfjarða,

Guðni Einarsson, formaður Sjávarútvegsklasa Vestfjarða

Leiðandi fyrirtæki í Sjávarútvegsklasa Vestfjarða eru:

Íslandssaga á Suðureyri 
Hraðfrystihúsið Gunnvör á Ísafirði 
Klofningur á Suðureyri 
Þórsberg á Tálknafirði 
Oddi á Patreksfirði
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