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Efni: Svar við spurningu um reiknistofn veiðigjalds 2015-2018.

A fundi atvinnuveganefndar 16. október sl. var óskað eftir upplýsingum um hvert veiðigjald 
fiskveiðiársins 2018/2019 hefði verið ef gildandi lögum um veiðigjald hefði verið framlengt 
óbreyttum við þinglausnir síðasta vor í stað þess að framlengja þeim einvörðungu til ársloka.

Því er til að svara að samkvæmt 8. gr. er reiknigrunnurinn byggður á upplýsingum úr Hagtíðindum og 
yrði að styðjast við skýrsluna Hagur veiða og vinnslu 2016 sem kom út 1. mars sl. Reiknigrunnurinn, 
samkvæmt lagagreininni, mundi með þessu nema þeim fjárhæðum sem hér segir (millj. kr):

a. Fyrir botnfisk:
i. allur hreinn hagnaður botnfískveiða (EBT) (30.213)
ii. 5% af eftirfarandi: öllum hreinum hagnaði (EBT) í söltun og herslu (101), og ferskfískvinnslu 

(11) og 78% af hreinum hagnaði (EBT) í frystingu (landfrystingu) (535).

Samtals: 30.213+101 + 11+535= 30.860

b. Fyrir uppsjávarfísk:
i. allur hreinn hagnaður uppsjávarveiða (EBT) (3.011)
ii. 25% af eftirfarandi: 22% hreins hagnaðar (EBT) í frystingu (754) og öllum hreinum hagnaði 

(EBT) a f mjöl- og lýsisvinnslu (909).

Samtals: 3.011+754+909= 4.674

Samkvæmt 9. gr. gildandi laga skal veiðigjald nema 33% af þessum reiknigrunni, en með því mundi 
það nema þeirri fjárhæð sem hér segir: 0,33(30.860+4674) = 11.726.

Ef tekið er tillit til svonefnds frítekjumarks og sú forsenda gefín að afli ársins 2019 verði sami og 
viðmiðunaraflinn sem líta skal til við ákvörðunina (afli næstliðinna 12 mánaða frá ákvörðunardegi) 
má ætla að veiðigjald fískveiðiársins 2018/2019 hefði samkvæmt þessu numið um 11,4-11,5 mia. kr.

Þá athugasemd er rétt að gera við þessa reikninga að verulegur bókhaldslegur gengishagnaður fellur 
til á árinu 2016 vegna þróunar á gengi gjaldmiðilsins. Gengi dollarans veiktist þannig um 8,5% og 
gengi evrunnar um 8,7% á milli ára. í Hag veiða og vinnslu 2016 er gengishagnaður færður undir 
liðnum „Vextir og gengismunur“ sem í heild, þ.e. fýrir bæði veiðar og vinnslu, var neikvæður um 
9.591 millj. kr. (þ.e. um tekjufærslu var að ræða). Það er viðsnúningur frá árinu 2015 þegar liðurinn 
nam 9.700 millj. kr. (gjaldfærsla).

Þá er hægt að bera saman hreinan hagnað fyrir skatta eða EBT í tölum Hagstofu og svonefndan 
hagnað miðað við árgreiðslu til að fá hugmynd um upphæðir bókhaldslegs gengishagnaðar. Með





árgreiðsluaðferðinni er einmitt ætlunin að sneiða hjá áhrifum þessarar stærðar. Á árinu 2016 var 
samkvæmt upplýsingum Hagstofu hreinn hagnaður (EBT) í veiðum 33,2 milljarðar en hagnaður 
samkvæmt árgreiðsluaðferð 17,2 milljarðar þannig að áætla má að reiknaðar tekjur séu um 16 
milljarðar vegna áhrifa gengisbreytinga þetta ár í fiskveiðum.

Á meðfylgjandi mynd má sjá annars vegar hreinan hagnað íyrir skatt (EBT) og hins vegar hagnað 
samkvæmt árgreiðsluaðferð úr reikningum Hagstofunnar. Einna gleggst má sjá mismunandi afkomu 
eftir reikniaðferðum á árinu 2008 þegar gengi krónunnar hríðféll eins og kunnugt er.
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Efni: Svar við spumingu um samanburð í fmmvarpi til laga um veiðigjald.

Á fundi atvinnuveganefndar 16. október sl. var innt eftir upplýsingum, eða talnagögnum, sem standa 
að baki súluriti því um samanburð veiðigjalda og bakreiknuðu veiðigjald samkvæmt frumvarpi fýrir 
árin 2009-2018 sem stendur á síðu 11 í frumvarpi til laga um veiðigjald. Súlurit þetta er svofellt:

Samanburður 2009-2018 (m.kr)
1 2 .0 0 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 201S

■ Yetösjalá alls □ Veiðigjald alls skv. mjinvafpi

I töflunni eru innheimt veiðigjöld samkvæmt ríkisreikningi. Veiðigjald 2018 er áætlað 11 milljarðar 
kr. Veiðigjald 2015 er heldur lægra í ríkisreikningi en eðlilegt væri þar sem tekin var upp staðgreiðsla 
veiðigjalds haustið 2015 í stað fýrirframgreiðslu. Tölur að baki súluriti þessu eru þær sem hér er gefið 
yfírlit um (m.kr):



Veiðiajald alls
Veiðigjald alls 
skv. frumvarpi

2009 895 656
2010 2250 2633
2011 3919 4817
2012 9791 6004
2013 9704 8552
2014 8081 8114
2015 3310 8184
2016 8501 6659
2017 6237 9284
2018 11000 8684

Samtals: 63.690 63.588

í skýringum við töfluna sem fýlgdi frumvarpinu sagði að heildarfjárhæð veiðigjalds á tímabilinu 
2009-2018 næmi 63,7 milljörðum kr. samanborið við 64,2 milljarða kr. samkvæmt áætlun um 
veiðigjald samkvæmt frumvarpinu (á verðlagi hvers árs). Svo sem sjá má af þessum samanburði er 
það ekki rétt niðurstaða, þótt ekki skeiki miklu. Það gerðist við frágang frumvarpsins að árið 2008 var 
óvart dregið með í reikningana, og skýrir það þennan mismun.

Þá athugasemd er rétt að gera að mismunur á reikniaðferðum veiðigjalds kemur ekki síst fram þegar 
borið er saman tímabilið þar sem gjaldið var reiknað sem hlutfall a f hagnaði fýrir skatta (EBT) í 
útgerð og vinnslu með ríflega 2 ára tímatöf. Þannig reiknaðist til tekna gengishagnaður 
fjármunastofns þegar krónan styrktist en gengistap þegar krónan veiktist. A áðurnefndu 
viðmiðunartímabili styrktist krónan að mestu leyti og gjaldið því hærra sem því nemur. E f tekin væri 
meðalupphæð gjalds á tímabili þar sem krónan veikist gefur aðferð frumvarpsins hins vegar hærra 
veiðigjald. E f reiknað er á tíma þar sem gengi helst stöðugt eiga aðferðimar að gefa sambærilega 
niðurstöðu. Því kemur fleira inn í þessa mynd sem vert er að hafa í huga.

Þessu til viðbótar er vakin athygli á því að við bakreikning reiknistofns frumvarpsins var ekki tekið 
tillit til áhrifa frítekjumarks (með sama hætti og gert var óbeint með því að miða sækja upplýsingar 
um álagt veiðigjald í ríkisreikning). Reglur um frítekjumark voru teknar upp á fiskveiðiárinu 
2012/2013 og hafa tekjuáhrif þess sveiflast verulega síðan. Mjög flókið er að áætla tekjuáhrif 
frítekjumarks a f nokkurri vissu á öllu tímabili bakreikningsins en gróft á litið má telja að tekjur af 
bakreikningi séu ofætlaðar um rúman milljarð á viðmiðunartímabilinu, vegna þessa.

Fastur kostnaður í þessum bakreikningi er ákvarðaður á grundvelli bókhaldslegra afskrifta fiskiskipa 
og búnaðar í Hagtíðindum . Hins vegar er með frumvarpinu mælt íýrir um að hann skuli byggja á 
skattalegum fýmingum veiðiskipa og búnaðar. Þetta er því nokkur óvissuþáttur, en engar heildstæðar 
upplýsingar liggja íýrir um skattalegar íýmingar veiðiskipa og búnaðar fýrr en í Iok ársins 2019, verði 
frumvarpið að lögum. A f þessu kann að stafa nokkurt vanmat eða jafnvel ofmat á áætluðum tekjum 
ríkissjóðs aftur í tíma.


