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Veiðigjald verði lagt á í takti við
afkomu fyrirtækja á hverjum tíma.
Megináherslur

Aukið gegnsæi í álagningu
veiðigjalds
(með fyrirvara um mat á virði uppsjávarafla)

Skýrsla Deolitte
• Hagnaður minni og meðalstórra útgerða í NV
kjördæmi hefur dregist stórlega saman.
• 2,5 milljarðar verða greidd í veiðigjöld í
kjördæminu. Rúmlega þreföldun (úr u.þ.b.
800 m.kr.)
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Hvað eru 2,5 ma.kr.

2,5 ma.kr.
• Öllum rekstrartekjum ca. 2.500 manna
sveitarfélags
• Helmingi útgjalda sveitarfélaga í NorðVesturkjördæmi til félagsþjónustu – sem er
annar útgjaldahæsti málaflokkur sveitarfélaga
• Tekjuskatti 1.875 skattgreiðenda á Íslandi /
600 manns sem vinna við veiðar.

Norðvesturkjördæmi í
samanburði við
landið allt

Breytingin í Norðvestur kjördæmi í samanburði
við landið allt
• Heildartekjur lækkað um 19% í NV en 8% á
landinu öllu.
• EbitDa um 38% á NV í en 27% á landinu öllu.
• Hagnaðurinn dróst saman um 80% í Norðvestur.

Þróun reksturs og efnahags í sjávarútvegi
Meðalhagnaður
• 7% allan tímann
• 15% frá árinu 2000.

Heimild: Einar Svansson og félagar (2017) Marine Spatial Planning: Methodologies, Environmental Issues and Current Trends

Afkoma í sjávarútvegi á Íslandi

Þróun efnahags
í sjávarútvegi
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Tölur Hagstofu Ísland í milljónum króna

Almennt séð, óbreytt frumvarp leiði til
• Aukinnar byggðaröskunar til viðbótar því sem
þegar er orðið.
• Er í mótsögn gagnvart markmiðum laga um:
stjórnun fiskveiða, Byggðastofnun og
Byggðaáætlanir og sóknaráætlanir.
• Er í mótsögn við markmið í loftlagsmálum.

Frumvarpið nýja

Vegna
• „Persónuafsláttar“ v/smábátanna
• Rýrri þátttöku uppsjávartegundaútgerða
• 33% auðlindagjalds
• Auðlindagjald á eina atvinnugrein sem nýtir
auðlindir. Jafnræðisreglan!

Persónuafsláttur smábátaútgerða
• Nú þegar eru smábátasjómenn að pakka
saman
• Engin breyting er á „persónuafslættinum“
Uppsjávarveiðar
• Ekkert markaðsverð með hráefni og auðvelt að
stýra því hvar hagnaðurinn myndast.

Frumvarpið nýja

Veiðigjald sem 33% af hagn. f. skatta
• Arðgreiðslur eigenda, 70,5 ma.kr., hafa verið
5,5% af bókfærðu eigin fé árin 2011-2016.
• Ef 33% hefði verið tekið þá værum við að tala
um a.m.k. 125 ma.kr. í sbr. 70,5 sem
eigendurnir tóku í arð. Það er 9,7% í stað 5,5%
eða nærri tvöfalt meiri arður en útvegurinn.

Úrbætur

Tillögur
landshlutasamtaka
sveitarfélaga í
Norðvestur
kjördæmi

Jafna áhrif veiðigjalds á milli útgerðaflokka;
með hækkun á frítekjumarki (3. mg 6. gr)
auka gegnsæi í mati á verðmæti uppsjávarafla
t.d. með útreikningi skuggaverðs
Veiðigjöld sitji eftir í byggðarlögunum.
Hlutfall veiðigjalds af hagnaði (33 %) verði
endurmetið og jafnað gagnvart hlutfalli
auðlindagjalda af öðrum atvinnugreinum.
Veiðigjald á þang verði endurskoðað m.t.t.
afgjalds til landeigenda.

Þróun EBITDA – Fyrirtæki á Vestfjörðum
Í þessari töflu og mynd er sýnd
einfölduð mynd af atvinnulífinu og
notast er við þrjá flokka:

EBITDA atvinnugreina samandregið
Milljarðar króna

5,000
4,5000
4,000
3,5000
3,000
2,5000
2,000
1,5000
1,000
,5000
-

• Sjávarútvegur (veiðar, Vinnsla og
eldi)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Sjávarútvegur

3,60878 3,70545 3,71475 3,60642 3,20106 4,34226 2,57773

Framleiðsluiðnaður

,06276

,92197

1,10334 1,11755 1,06571 1,21713 1,56319

Ferðaþjónusta, verslun, þjónusta
,45766
og annað

,31768

,80805

1,04029 1,22181 1,38641 1,71672

• Framleiðsla (önnur
matvælaframleiðsla,
orkuframleiðsla, framleiðsla
mannvirkja og byggingarstarfsemi)
• Ferðaþjónusta, verslun, Þjónusta og
annað

EBITDA er ensk skammstöfun og er rekstrarafkoma fyrirtækja fyrir fjármagnsgjöld, skatta og afskriftir. Hún er góð mæleining á
undirlggjandi heilbrigði fyrirtækja og í þessu tilfelli atvinnugreina og sýnir raungetu hennar til þess að greiða af lánum, viðhalda eignum
sínum og getu til frekari fjárfestinga í vexti. Því hærri sem EBITDA því strekara er fyrirtækið/atvinnugreinin talin vera.

Af ofangreindu má sjá að lykil atvinnugrein Vestfjarða sýnir fram á lakari EBITDA yfir skoðað tímabil á
meðan EBITDA vex jafnt og þétt hjá öðrum atvinnugreinum.

Um 300 m.kr. voru greiddar í veiðigjald í sveitarfélaginu
Veiðigjald mjög íþyngjandi fyrir litlar og meðalstórar útgerðir í
sveitarfélaginu.

Sérstakar
áherslur
sveitarfélaga:
Bolungarvík

Fyrirtækin munu hagræða í rekstri sem leiðir verulegs
samdráttar atvinnulífs.
Eftirfarandi þættir komi til hliðsjónar við endurskoðun á
frumvarpinu:
- Að veiðigjöld endurspegli afkomu í greininni og tryggt
verði að veiðigjöld leiði ekki til samþjöppunar í greininni.
- Að horft verði sérstaklega til minni og meðalstórra
útgerða í álagningu veiðigjalda
- Að horft verði sérstaklega til útgerða í krókaaflamarki og
álagning veiðigjaldi endurspegli sérstaklega afkomu í
þeirri grein.
- Að tryggt verði að hluti veiðigjalda renni til
uppbyggingar innviða í þeim nærsamfélögum þar sem
veiðigjaldið fellur til.

Veiðigjald gengur gegn markmiðum fiskveiðistjórnar um að
skapa trausta atvinnu og byggð um landið.
Veiðigjald verður mjög íþyngjandi fyrir sjávarútvegsfyrirtæki í
sveitarfélaginu dæmi um að fyrirtæki greiði 50 % af hagnaði.

Sérstakar
áherslur
sveitarfélaga:
Vesturbyggð

Fyrirtækin muni leita leiða til hagræðingar, áætlað um 85 bein
störf séu í hættu.

Ytra rekstrarumhverfi er óhagstætt s.s. þróun gengis, hækkun
launa og innlends kostnaðar.
Stjórnvaldsákvarðanir um að viðhalda lélegu samgöngukerfi
sem hækkar flutningskostnað og skekkir samkeppnisstöðu.
Fiskeldi hefur orðið fyrir áfalli og samdráttur getur orðið í
greininni.
Úrbætur: Frítekjumark samkvæmt 6. gr frumvarpsins verði að
hækka verulega til að jöfnunaráhrif náist fram fyrir
meðalstórar útgerðir.

