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Lög um veiðigjöld eru enn í gildi, en þau þarf að endurskoða frá grunni. Helstu ástæður þess 
eru eftirfarandi:

• Lögin eru óskýr og virðast ekki uppfylla kröfur 40. og 77. gr. stjórnarskrárinnar um skýrleika 
laga varðandi skattlagningu.

• Grunnur að skattlagningunni eru tölfræðilegar upplýsingar Hagstofu Íslands um rekstur 
sjávarútvegs í heild sem eru ekki hugsaðar sem skattlagningartæki.

• Útgerð er skattlögð vegna  afraksturs af vinnslu, markaðsstarfi, gæðastarfs, tækniþróun o.fl.

• Ekki er tekið nægjanlegt tillit til fjárbindingar, fjármagnskostnaðar og fjárfestingaþarfar.

• Þorskígildisstuðlar eru ekki mælikvarði  á afkomu einstakra fisktegunda. Þeir henta því ekki 
sem grunnur að álagningu og skiptingu veiðigjalda.

• Mjög há skattlagningarprósenta sem leiðir til óhóflegrar skattlagningar.

Athugasemdir við núverandi löggjöf
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Veiðigjöldin og núverandi löggjöf getur og mun hafa mjög víðtæk áhrif á greinina. Áhrifin geta 
meðal annars falist í eftirfarandi:

• Samþjöppun vegna samruna og gjaldþrota.

• Ákveðnar veiðar verða ekki arðbærar (Gulllax; kolmunni).

• Fjárfestingar hafa dregist saman – uppsöfnuð fjárfestingaþörf

• Samkeppnishæfni íslensks sjávarútvegs á alþjóðavettvangi mun minnka.

• Fiskvinnsla og markaðsstarf gæti flust úr landi.

• Allt að ofan getur haft neikvæð þjóðhagsleg áhrif.

Áhrif af núverandi löggjöf
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Verðþróun sjávarafurða í ISK, meðaltal hvers árs – mynd 1

Afurðaverð botnfisk 
afurða hefur haldist í 
hendur við þróun 
gengis

Afurðaverð uppsjávar 
afurða hefur næstum 
því fimmfaldast frá 
2005

Veikt gengi og hátt 
afurðaverð uppsjávar 
afurða skýrir góða 
afkomu sjávarútvegs

Afurðaverð í bolfiski 
hefur hins vegar farið 
lækkandi í erlendri 
mynt

3

0

100

200

300

400

500

600

2005 4Q 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Verðvísitala sjávarafurða Afurðaverð botnfisksafurða

Afurðaverð uppsjávarafurða Vísitala meðalgengis viðskiptavog þröng

Heimild: Hagstofa Íslands
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Verðþróun sjávarafurða í ISK, meðaltal hvers árs – mynd 2

Afurðaverð í þorski, 
bæði söltuðum og 
frystum, hefur gefið 
eftir síðan það fór
hæst árið 2011

Sjófrystar afurðir hafa 
hækkað og náðu 
hámarki á árinu 
2012, en hafa lækkað 
síðan

Inn í því eru sjófrystar
afurðir í makríl og 
loðnu

Þessar myndir sýna 
hversu erfitt það er 
að skattleggja 
sjávarútveg byggt á 
heildarframlegð 
greinarinnar
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Sjófrystar afurðir Vísitala meðalgengis viðskiptavog þröng

Heimild: Hagstofa Íslands



© 2012 Deloitte Global Services Limited

Þróun veiðigjalda og tekjuskatts í sjávarútvegi

Veiðigjöld og tekjuskattur 
sem sjávarútvegur greiðir 
hefur margfaldast frá 2008

Vegna ársins 2012 eru 
þetta samtals tæpir 20 
milljarðar

Veiðigjöldin verða svipuð 
fyrir yfirstandandi 
fiskveiðiár

Mörg félög í sjávarútvegi 
hafa verið að klára 
yfirfæranleg töp
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Veiðigjöld Tekjuskattur til greiðslu

Heimild: Fiskistofa, Fjármála‐ og efnahagsráðuneytið og Gagnagrunnur 
Deloitte



© 2012 Deloitte Global Services Limited

Hagnaður þriggja atvinnugreina 2010 – 2012 eftir skatta

Af hverju sjá svona 
margir ofsjónum 
yfir hagnaði 
sjávarútvegsins ?
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Þrír stærstu bankarnir Sjávarútvegur Stóriðja

Heimild: Ársreikningar bankanna 2010‐2012 og Hagstofa Íslands
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• Arðsamur sjávarútvegur með hófsamari skattlagningu skilar meiri tekjum til ríkissjóðs til 
framtíðar

• Sameiginlegt markmið allra hagsmunaaðila að á Íslandi sé rekinn arðbær og alþjóðlega 
samkeppnishæfur sjávarútvegur. 

• Nauðsynlegt er að hvati sé til staðar til fjárfestinga og eðlilegrar fjármagnskipan fyrirtækja 
innan greinarinnar.

• Laga þarf þá annmarka sem eru á núverandi lögum um veiðigjöld

• Almennt veiðigjald af reiknaðri framlegð

• Ef menn telja ástæðu til að leggja á sérstakt veiðigjald þá þarf það að byggja á afkomu 
hvers fyrirtækis, en ekki greinarinnar í heild

Arðsamur sjávarútvegur er mikilvægur
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