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Skattar og opinber gjöld 2015



• Síldarvinnslan er á meðal stærstu og

öflugustu sjávarútvegsfyrirtækja landsins

og byggir starfsemi sína á yfir hálfrar aldar

reynslu í fiskvinnslu og útgerð.

• Fyrirtækið er hið umsvifamesta á Íslandi á

sviði veiða og vinnslu á uppsjávar-

tegundum og er stærsti framleiðandi

landsins á fiskimjöli og lýsi.

• Rekstrartekjur ársins 2015 námu 27,1

milljörðum kr. og fjöldi ársverka var 334.

• Veiðiheimildir fyrirtækisins eru 33.264

þorskígildistonn á fiskveiðiárinu 2015/16 og

voru 41.023 tonn fiskveiðiárið 2014/15.

• Starfsemi Síldarvinnslunnar og hlutdeildar-

félaga er á fimm stöðum á landinu auk

Bandaríkjanna og Grænlands.

• Til viðbótar við samfélagsspor félagsins,

styrkir Síldarvinnslan ýmis konar listar-

og menningarstarfsemi, björgunarsveitir,

íþróttafélög, sjúkrastofnanir og önnur

samfélagsleg verkefni. Þessir styrkir eru

um 30-40 m.kr. á ári.

• Samfélagsspor Síldarvinnslunnar tekur til

samstæðu félagsins og inniheldur alla

helstu skatta og gjöld sem fyrirtækið

greiðir eða innheimtir ásamt mótframlagi

til lífeyrissjóða.

• Samfélagsspor fyrirtækis er skilgreint sem

framlag þess til samfélagsins í formi skatta

og gjalda í opinbera sjóði.

• Upplýsingum sem koma fram í samfélags-

spori fyrirtækisins er ætlað að varpa ljósi á

umfang þess sem rekstur Síldarvinnslunnar

skilar til samfélagsins.
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5.128

m.kr.

Samfélagsspor Síldarvinnslunnar 

Skattar og opinber gjöld 2015

Tekjuskattur

1.157 m.kr.

Tryggingagjald

371 m.kr.

Veiðigjöld

872 m.kr.

Innheimt staðgreiðsla 

starfsmanna

1.408 m.kr.

Innheimtur 

fjármagnstekjuskattur

476 m.kr.

Aðrir skattar og gjöld

318 m.kr.

Gjöld til hafnasjóða

184 m.kr.
Almennt mótframlag 

í lífeyrissjóði

342 m.kr.
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Aðrir skattar og 

gjöld 267 m.kr.

Gjöld til hafnasjóða

160 m.kr.

Tekjuskattur

1.163 m.kr.

Tryggingagjald

290 m.kr.

Veiðigjöld

909 m.kr.

Almennt mótframlag 

í lífeyrissjóði

276 m.kr.

Innheimt staðgreiðsla 

starfsmanna

1.117 m.kr.

Innheimtur 

fjármagnstekjuskattur

417 m.kr.

4.599

m.kr.

Samfélagsspor Síldarvinnslunnar 

Skattar og opinber gjöld 2014



Samfélagsspor Síldarvinnslunnar var

1,3 m.kr. á mánuði fyrir hvern

starfsmann árið 2015 og 1,6 m.kr. á

mánuði 2014, sé horft til fjölda

ársverka.

Samfélagsspor var 154 kr. fyrir

hvert kg af veiðiheimildum ársins

(ÞÍG) 2015 og var 112 kr./kg árið

2014.

Samanlagt námu greiddir og innheimtir

skattar ásamt opinberum gjöldum

Síldarvinnslunnar alls 5,1 ma. kr. árið

2015 og 4,6 ma. kr. árið 2014.

Samfélagsspor =

Greiddir skattar 

og opinber gjöld

+

Innheimtir skattar
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Veiðigjöld 872

Tekjuskattur 1.157

Tryggingagjald 371

Gjöld til hafnasjóða 184

Aðrir skattar og gjöld 318

Lífeyrissjóðir 342

Staðgreiðsla 

starfsmanna
1.408

Fjármagnstekjuskattur 476

Greiddir skattar og

opinber gjöld

Innheimtir skattar Samfélagsspor 2015

Veiðigjöld 909

Tekjuskattur 1.163

Tryggingagjald 290

Gjöld til hafnasjóða 160

Aðrir skattar og gjöld 267

Lífeyrissjóðir 276

Staðgreiðsla 

starfsmanna
1.117

Fjármagnstekjuskattur 417

Greiddir skattar og

opinber gjöld

Innheimtir skattar Samfélagsspor 2014

 Samfélagsspor 2014

3.244 m.kr.

1.884 m.kr. 5.128 m.kr.

3.065 m.kr.

4.599 m.kr.1.534 m.kr.

Samfélagsspor Síldarvinnslunnar 

Skattar og opinber gjöld 2014 - 2015

 Samfélagsspor 2015



• Helstu skattar sem Síldarvinnslan greiðir

eru meðtaldir í samfélagsspori félagsins.

• Í töflunni til hliðar má finna sundurliðun

á sköttum og opinberum gjöldum sem

greiddir eða innheimtir voru fyrir árin

2014 og 2015.

• Mótframlög í almenna lífeyrissjóði eru

talin með í samfélagsspori félagsins en

virðisaukaskattur er ekki meðtalinn í

samfélagssporinu.

• Samfélagsspor Síldarvinnslunnar á við

um samstæðuna, það eru móðurfélagið

Síldarvinnslan hf., Gullberg ehf., Bergur

Huginn ehf., Fóðurverksmiðjan Laxá hf.

og SVN eignafélag ehf.
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2014 - 2015

Samstæða Síldarvinnslunnar

Greiddir skattar og gjöld (m.kr.) 2014 2015

Tekjuskattur 1.163 1.157

Veiðigjöld 909 872

Tryggingagjald 290 371

Almennt mótframlag í lífeyrissjóði 276 342

Aðrir skattar og gjöld

Fasteignagjöld 68 78

Stimpilgjöld 84 91

Lögskráningar- og eftirlitsgjöld 19 49

Kolefnisgjald 84 76

Skattur á raforku og heitt vatn 12 24

Gjöld til hafnasjóða

Aflagjöld 112 124

Vörugjöld 33 38

Hafnargjöld 15 22

Alls 3.065 3.244

Innheimtir skattar (m.kr.)

Staðgreiðsla starfsmanna 1.117 1.408

Fjármagnstekjuskattur 417 476

Alls 1.534 1.884

Samfélagsspor, alls 4.599 5.128


