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Megináherslur

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

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



Hvað eru 2,5 ma.kr.

2,5 ma.kr.
• Öllum rekstrartekjum ca. 2.500 manna 

sveitarfélags 
• Helmingi útgjalda sveitarfélaga í Norð-

Vesturkjördæmi til félagsþjónustu – sem er 
annar útgjaldahæsti málaflokkur sveitarfélaga

• Tekjuskatti 1.875 skattgreiðenda á Íslandi / 
600 manns sem vinna við veiðar.



Norðvestur-
kjördæmi 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

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

Meðalhagnaður 
• 7% allan tímann 
• 15% frá árinu 2000.



Þróun efnahags 
í sjávarútvegi

Afkoma í sjávarútvegi á Íslandi

Ár
Efnahags-
reikningur Eigið fé Hagnaður

Arðsemi 
eigna

Arðsemi 
eigin fjár

Eiginfjár 
hlutfall

2008 442.799    - 80.238    - 156.421    -35% 1,949463 -18%

2009 541.313    - 470    28.690    5% -61,0426 0%

2010 502.498    28.782    33.310    7% 116% 6%

2011 547.221    104.322    44.930    8% 43% 19%

2012 535.091    106.362    46.555    9% 44% 20%

2013 529.822    149.342    60.764    11% 41% 28%

2014 573.992    185.425    36.305    6% 20% 32%

2015 592.733    221.443    48.306    8% 22% 37%

2016 621.358    261.989    52.827    9% 20% 42%

2017 660.084    275.790    12.470    2% 5% 42%

Tölur Hagstofu Ísland í milljónum króna



Frumvarpið nýja

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.

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

auðlindir. Jafnræðisreglan! 



Frumvarpið nýja

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.

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.



Tillögur 
landshlutasamtaka 
sveitarfélaga í 
Norðvestur 
kjördæmi 

Úrbætur 

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. 

Hækka persónuafsláttinn


