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Veiðigjald fiskveiðiárið 2019 til 2020 sam kvæ m t núgildandi 

lögum
Á fundi 22. nóvember óskaði atvinnuveganefnd Alþingis eftir því að Samtök fyrirtækja í 
sjávarútvegi gæfu álit á veiðigjaldi fyrir fiskveiðiárið 2019 til 2020 samkvæmt núgildandi 
lögum. Heildargjaldið næmi rúmum 2,5 milljörðum og skýrist það í verulegum samdrætti 
afkomu árið 2017.

Um töluleg gögn í nefndaráliti
Í nefndarálitinu er fjallað um afkomu í sjávarútvegi árið 2017 á grundvelli skýrslu 
endurskoðunarskrifstofunnar Deloitte frá mars 2018. Samkvæmt nýjum lögum liggur 
rekstrarár, tveimur árum fyrir álagningu, til grundvallar.

Hagstofan gaf út ritið Hagur veiða og vinnslu fyrir árið 2017 þann 1. nóvember síðastliðinn. 
Þar er að finna rauntölur fyrir rekstrarárið 2017. EBITDA sjávarútvegs dróst saman um 31% 
milli ára og hreinn hagnaður (EBT) lækkaði um 76%. Þá væri ekki óeðlilegt að fjalla um 
rekstraryfirlit fiskveiða fremur en sjávarútvegs, þar sem veiðigjaldið leggst á fiskveiðar. EBITDA 
fiskveiða dróst saman um tæp 43% milli áranna 2016 og 2017. Hreinn hagnaður fiskveiða 
lækkaði um 79% milli ára.
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Veiðigjald fiskveiðaárið 2019 til 2020
Núgildandi lög nr. 74 frá 2012 skilgreina reiknigrunn veiðigjalds í grófum dráttum sem 33% af 
hagnaði veiða fyrir skatt (EBT) að viðbættum 25% af EBT af vinnslu uppsjávarfisks og 5% af EBT 
vegna vinnslu botnfisks. Álagningin miðast við rekstrartölur úr útgáfu Hagstofunnar, Hagur 
veiða og vinnslu.

Hreinn hagnaður fiskveiða árið 2017 var 6,9 milljarðar. Veiðigjald samkvæmt núgildandi lögum 
fyrir fiskveiðiárið 2019 til 2020 væri samkvæmt ofangreindri reikniaðferð 2,5 milljarðar. 
Áætlað veiðigjald fyrir árið 2019 samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi er 7,4 milljarðar. Ekki er 
úr vegi að þessar tölur séu uppi á borðum við umfjöllun um frumvarpið, þar sem rauntölur 
liggja fyrir og álagningin 2019 nemur 107% af afkomu ársins 2017.

Samsetning veiðigjalds fiskveiðiárið 2019-2020
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Heim ild: Hagstofa Íslands og SFS

Samantekt
Mikilvægt er að raun rekstrartölur fyrir árið 2017 séu ræddar í samhengi við frumvarpið, en 
2017 var slakt ár í sjávarútvegi. Áætlað veiðigjald 2019 nemur 107% af afkomu fiskveiða 2017 
og er þreföld upphæð þess gjalds sem væri lagt á fiskveiðaárið 2019 til 2020 samkvæmt 
núgildandi lögum. Þó gjaldhlutfallið sé það sama er hefur reiknistofn gjaldsins verið stækkaður 
með því að taka veiðigjaldið sjálft út sem frádráttarbæran lið og hækka tekjur í uppsjávarveiði 
án þess að hróflað sé við gjöldum. Um verulega hækkun gjaldstofns er því að ræða.

SFS ítrekar að öðru leyti fyrri umsögn við frumvarpið sem send var 19. október. SFS áskilur sér 
rétt til þess að koma á framfæri frekari athugasemdum ef þörf reynist á síðar.

Fyrir hönd Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi,

\ i d w
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Sveinn Friðrik Sveinsson 

Fjármálastjóri SFS
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1. Almennt um fjárhagsupplýsingar

Rekstraryfirlit fiskveiða 2012-2017
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2017

Umfjöllun álits: Byggð á skýrslu Deloitte frá 
mars 2018.

Athugasemdir SFS: Staðfestar 
rekstrarniðurstöður í nýrri skýrslu Deloitte og 
útgáfu Hagstofu á Hag veiða og vinnslu (frá 1. 
nóvember sl.)

EBITDA sjávarútvegs dróst saman um 31% milli 
áranna 2016 og 2017. Hreinn hagnaður (EBT) 
lækkaði um 76% á sama tímabili.

EBTIDA fiskveiða dróst saman um tæp 43% milli 
áranna 2016 og 2017. Hreinn hagnaður fiskveiða 
lækkaði um 79% á sama tímabili.

Hreinn hagnaður fiskveiða árið 2017 var 6,9 
milljarðar króna. Áætlað veiðigjald fyrir árið 2019, 
sem grundvallast á rekstrarafkomu fiskveiða árið 
2017 er 7,4 milljarðar króna, þ.e. 107% af afkomu.
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2. Tegundir veiddar í takmörkuðu magni

Nýting á aflaheimildum (%)
- Fiskveiðiár 13/14 -17/18
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Breytingartillaga: „Nytjastofnar sem hafa 
minna aflaverðmæti en 100 millj. kr. á ári 
samkvæmt vegnu meðaltali næstliðinna þriggja 
ára mynda ekki stofn veiðigjalds.“

Aðeins tólf tegundir og þrír safnflokkar falla undir 
100 milljóna króna aflaverðmæti að meðaltali 
síðustu þrjú ár. Af þeim eru aðeins sandkoli og 
skrápflúra í kvóta. A f því leiðir að tillagan á aðeins 
við um þessar tegundir.

Tillaga SFS: Lagt er til að tegundir sem ekki ná 
150 milljóna króna reiknistofni, sem taki 
breytingum í samræmi við gengisvísitölu, myndi 
ekki stofn til veiðigjalds eða beri fast veiðigjald að 
fjárhæð 1 kr./kg. Tillagan taki gildi 1. janúar 2019.

Fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð óveruleg, 50-100 
milljónir, enda eru 10 tegundir sem standa undir 
95% af gjaldinu.
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3. Nýtt frítekjumark

Gjöld sem hlutfall af tekjum
Kostnaðarllður Meðaltal allra flokka 1. Bátar undir 10 brl.
2 Gjöld alls S2% S7%
2.01 Aflahlutir 26% 13%
2.02 Önnijrlaun 5% 4%
2.03 Launatengd gjöld 7% 4%
2.04 Olíur 1% 5%
2.05 Veiðarfæri 3% 1%
2.0& Viðhald 7% 10%
2.07 Frystikostn. umbúðir og fl. 1% 0%
2.0S Flutningskostnaður 1% 5%
2.09 Laun v/skrifstofu 1% 0%
2.10 Skrif st. ko stn a ð u r 2% 10%
2.11 Tryggingar 1% 1%
2.12 Sölukostnaður 2% 0%
2.13 Löndunarkostnaður 2% 0%
2.14 Kvótaleiga 0% 0%
2.15 Önnurgjöld 17% 2S%
Verg hlutdeild fjármagns (EBITDA) 18% 13%|

■ Breytingartillaga: „Við álagningu veiðigjalds 
skal frítekjumark nema 40% a f fyrstu 6 millj. kr. 
álagningar hvers árs hjá hverjum gjaldskyldum 
aðila.“

■ Athugasemdir SFS:

■ Gæta ber jafnræðis.

■ Fiskur upp úr sjó ber sama gjald óháð því hver 
veiðir.

■ Nokkur orð um meinta stærðarhagkvæmni í 
útgerð.

Heimild: Hagstofa Íslands 5



4. Gleymdir ágallar frumvarps?

Samanburður 2009-2018 (m.kr)
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Breytingartillaga: Engin lagfæring 
alvarlegra ágalla -  veiðigjald fellur utan 
breytilegs kostnaðar.

Athugasemdir SFS:

■ Veiðigjald hækkar.

■ Veiðigjald ekki skilgreint sem breytilegur 
kostnaður.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

□ Veiðigjald alls □ Veiðigjald alls skv. frumvarpi
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4. Gleymdir ágallar frumvarps?

Á hrif á hækkun á tekjum á síld, kolmunna, makríl og loðnu.

Fram legðarhlutfall 0% 1 0 * 10% 30%
Tekjur 100 100 100 100

Kostnaður -100 -90 -80 -70
Reiknistofn 0 10 20 30

Tekjur x 10% skv. frumvarp 110 110 110 110

Reiknistofn með alagi 10 20 30 40

Veiðigjald 53% 3,3 6,6 9,9 13,2
Veiðigjald % af reik^istofni án álags - 66% 50% 44%

Breytingartillaga: Engin lagfæring alvarlegra 
ágalla -  10% aukning aflaverðmætis í síld, 
kolmunna, makríl og loðnu er hættuleg.

Athugasemdir SFS:

■ Raunverulegt gjaldhlutfall mun hærra. Í 
slæmum árum verður gjaldið mjög 
íþyngjandi.

■ Handstýrð breyting á tekjum dregur úr 
gagnsæi gjaldtökunnar og veikir 
trúverðugleika frumvarpsins.

■ Engin rök fyrir slíkri hækkun.

■ Áhættumikill rekstur. Veiðar úr þessum 
stofnum eru mjög sveiflukenndar og mikil 
óvissa fylgir þeim.

■

■
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Óhófleg gjaldtaka skaðar samkeppnishæfni

Ísfisktogari, 15 manns um borð
Laun og opinber gjöld útgerðar, hlutfall af aflaverðmæti

4 9 ,4 %
50% .  r\/

_______1,4%_______

45%

40%
11,9%

35% 1,5%

30% 9,9%

25%

20%

15%

10%
24,7%

5%

0%

33 ,8 %

Launakostnaður

Launatengd gjöld og annar kostnaður 
v/starfsmanna

Kolefnisgjald 

1 Veiðigjald 

Hafnargjald 

Annar kostnaður

Ísland Noregur

Heimild: Útgerðarfyrirtæki á Íslandi og í Noregi





Hækkun á veiðigjaldi
Eftir Heiðrúnu Lind 
Marteinsdóttur

Fyrir AJþingi liggnr fmmvarp 
sj ávarútvegsráðherra um veiði- 
gjald. I athugasemdum frum- 
varpsins og í kynningum ráðherra 
hefur verið lögð á það áhersla að 
hvorki sé verið að hækka né lækka 
gjaldið. Vafalaust hafa margir 
skoðun á því hvort það sé kostur 
eða galli. Það er hins vegar óþarft 
að takast á um þessa staðhæfíngu; 
hún er röng. Hið rátta  er að það er Heiðrún Lind 
verið að hækka veiðigj aldið. T\Teir Marteinsdóttir
afgerandi þættir era óyggjandi 
staðfesting þess og mikilvægt er að allir átti sig 
á hvers eðlis þeir eru. Fyrir utan hið augljósa 
að ré tt skuli vera rétt.

Föndrað vid breytilegan kostnað
I sinni einfoldustu mjmd felst aðferðafræði 

veiðigjalds í því að taka 33% af afkomu veiða. 
Afkoman felst í heildartekjum að frádregnum 
kostnaði (sem myndar svokallaðan reiknistofn).
Að því er kostnað varðar er bæði litið til breyti- 
legs ogfasts kostnaðar. I útgerð er breytilegur 
kostnaður nokkuð augljós, en í honum felst all- 
m' kostnaðm' sem breytist eftir því hve mikið 
veiðist. Gjöld ýmiss konar sem miðast við veitt 
magn og falla til við það að veiða fisk og korna 
með hann að landi eru þannig hluti brejdilegs 
kostnaðai'. Má þar meðal annai's nefna afla- 
gjald ogveiðigjald. Nú bregður hins vegar svo

við, að í 3. mgr. 5. gr. framvarps- 
ins er veiðigjald ekki talið breyti- 
legur kostnaður. Engar skjT- 
ingar er þ\d miður að fínna á 
þessari grundvalLarbreytingu frá 
í j t t í  fram kæ m d og fordæma- 
lausu skilgi'einingu á brejti- 
iegum kostnaði. Þegar ráðherra 
hefur verið inntur svara hefur 
jafnframt orðið fátt um svör, 
enda er enga rökrétta skýringu á 
þessu að finna. Þessum mikil- 
væga kostnaðarlið hefm’ einfald- 
lega verið kippt út til þess að 
blása upp reiknistofninn -  og 
hækka þannig álagt veiðigjald. 

Svona vinnubrögð era óboðleg\ið smlði vand- 
aðrar löggjafar og sanngjarai'ar gjaldtöku.

Föndrað við aflaverðmæti 
uppsj ávarfisks

Samkvæmt frumvarpinu er lagt til að hætt 
verði að innheimta veiðigjald af físk\dnnslu 
enda er þar ekki um nýtingu auðlindar að ræða. 
Sú breyting felur því í sér leiðréttingu á rangri 
gjaldtöku. Eðli máls samkvæmt hefði mátt ætla 
að við þessa leiðréttingu hefði lækkun orðið á 
reiknistofni, þar sem ekki er þá lengur lagt 
auðlindagjald á fiskvinnslu. I framvarpinu 
bregður hins vegar svo við að bætt er 10% álagi 
á aflaverðmæti uppsjávai'afla, með þeii'i'i skýr- 
ingu að „fvrirliggj andi gögn um aflaverðmæti 
botnfiskafla oguppsjávai'afla [séul ekki að öllu 
leyti sambærileg vegna ólíkra aðstæðna sem

Þegar ráðherra hefur verið 
inntur svara hefur jafn- 

framt orðið fátt um svör, enda 
er enga rökrétta skýringu á 
þessu að fínna.

uppi era við bæði veiðar og vinnslu þeina teg- 
unda sem um ræðir.“ Þessi skýiing faer ekki 
staðist.

Hvort sem litið er til botnfisk\Teiða eða upp- 
sjávai’veiða, þá liggur afíaverðmæti fyrir. [ því 
samhengi má meðal annai's benda á að 
uppsj ávarútgerðir senda \ikulega ítarlegai' 
upplýsingar um verð til Verðlagsstofu skipta- 
verðs og sú ríkisstofnun rýnir þær og gætir að 
því að verð einstakra útgerða víki ekki í veru- 
legum atriðum frá því sem algengast er. Verð- 
lagsstofa kernur þessum upplýsingum síðan 
áleiðis til úi'skurðaniefndar sjómanna og út- 
vegsmanna. Ekkert er því á huldu í þessum 
efnum sem réttlæ tt getm' þá aðgerð sem frum- 
varpið boðar, þ.e. að hækka hand\drkt aflaverð- 
mæti uppsj ávarútgerða um 10%. Raunar er hér 
rnn sérstaklegavarhugaverða tillögu að ræða 
þai' sem hún leiðir til þess að hlutfall gjaldsins 
verðm' hærra í erfiðu árferði.

Til skýringar má benda á að ef framlegðar- 
hlutfall er 20% verður gjaldhlutfallið 50% af‘ 
reiknistofíii og ef framlegðarhlutfall er 10% 
verður gjaldhlutfallið 66% af reiknistofni. Verð- 
iu' að telja þetta verulegan ágalla, enda verður

fýTÍrtækjum þá íþ\mgt enn frekar þegar erf- 
iðlega gengur. Hún fer þ\d þvert gegn mark- 
miði fí'umvaipsins um að láta veiðigjaldið end- 
urspegla, með betri hætti en gert er í dag, 
afkomu greinarinnar á hveijum tíma. Líkt og 
með breytilega kostnaðinn, er eina sannanlega 
skýiing þessarar aðgerðar ekki önnur en sú að 
blása upp reiknistofninn -  og hækka þannig 
álagt veiðigjald á uppsjávarfisk. Svona rínnu- 
brögð era óboðlegvið smíði vandaðrai’ lög- 
gjafar og sanngjamrar skattheimtu.

B ellibrögð að  bak i 33%

Þekki menn ekki þeim rnun betur til hljómar 
það vafalaust ágætlega að 33% af afkomu út- 
gerða séu greidd í fonni auðlindagjalds. Sú tala 
er þó lítt upplýsandi ef menn þekkja ekki af 
hvaða fjárhæð sú prósenta er tekin. Með frum- 
varpinu er handvirkt verið að stækka reikni- 
stofn og hækka þannig veiðigjaldið. Um það 
þarf ekki að deila.

A þessum tímapunkti er mikilvægt að Al- 
þingi átti sigá forsendum fyririiggjandi fram- 
varps og að leitað sé skýringa á þeim sjónhverf- 
ingum sem beitt er þegar staðhæft er að hvorki 
séverið að hækka né lækka veiðigjald. Sé það 
raunvenileg ætlun löggjafans að miða veiði- 
gjald við rétta afkomu, þ.e. sannanlegai' tekjm* 
og gjöld, þá er ekki unnt að samþykkja óbrejtrt 
frumvarp með því fordæmalausa föndri sem 
þai' er viðhaft. Sé það hins vegar vilji meirihluta 
Alþingis að hækka veiðigjald, og skaða þannig 
samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs fí'ekar 
en nú er væri réttara að koma hreint fram og 
leggja einfaldlega til hækkun á því hlutfalli sem 
tekið er af raunveralegum tekjum að frádregn- 
um sannanlegum gjöldum.

Höhindur e r framkv æm d astj óri.


