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Sjónmælingar 
í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind  
sími 5288500

Optical Studio í Keflavík  
sími 4213811

Optical Studio í Leifsstöð  
sími 4250500

Arion spáir 2,2% ársverðbólgu
Greiningardeild Arion banka spáir 0,3 prósenta 
hækkun á vísitölu neysluverðs í júní. Gangi spár 
deildarinnar eftir mun ársverðbólga mælast 2,2 
prósent samanborið við 2,4 prósent í maí. 

„Lækkun á ársverðbólgu milli mánaða skýrist 
aðallega af hóflegri hækkun á flugfargjöldum og 
eldsneyti í ár samanborið við sama mánuð í fyrra,“ 
segir í nýjum Markaðspunktum greiningardeild-
arinnar.

Þar segir einnig að deildin spái hækkandi íbúða-
verði og að matarkarfan muni sömuleiðis hækka 
lítillega.  - hg

➜ Almar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Félags 
atvinnurekenda, segist 
eiga von á því að næsta 
vetur vinnist áfangasigur í 
baráttunni við að fá vöru-
gjöld afnumin og tollkerfi ð 
endurskoðað.

➜ Hann segir deginum ljósara 
að kerfi ð sé úr sér gengið 
og tilheyri fortíð sem setja 
þurfi  punkt við. Hluti raka 
um fæðuöryggi sem notuð 
hafi  verið til að hamla 
innfl utningi misbjóði heil-
brigðri skynsemi.

➜ Félagið hefur unnið að 
tillögum til úrbóta sem 
leggja á fram í haust. Í dag 
eru kynntar upplýsingar 
sem komið hafa í ljós í um 
ýmislegt einkennilegt tengt 
tollum og vörugjöldum.

SÍÐA 4-5
 

BREGÐA LJÓSI Á GALLAÐ KERFI

Sandgerði greiðir skuldabréf
Sandgerðisbær hefur greitt upp 
skuldabréf sem bæjarfélagið tók 
árið 2003 og nam þá 350 millj-
ónum króna. Auðkenni skulda-
bréfaflokksins í Kauphöllinni var 
SANB 03 1. 

Samkvæmt skilmálum um 
skuldabréfaflokkinn var bæjar-
félaginu heimilt að greiða lánið 
upp á hvaða gjalddaga sem er frá og með 40. 
gjalddaga. 

Kauphöllin, Nasdaq OMX Iceland, hefur sam-
þykkt beiðni Sandgerðisbæjar um að taka skulda-
bréfin úr viðskiptum við lokun markaða í dag.  - hg

BP gerir tuttugu ára samning
Forsvarsmenn breska olíurisans BP (British Petr-
oleum) skrifuðu undir samning um sölu á fljótandi 
jarðgasi við kínverska olíufyrirtækið CNOOC í 
Lundúnum í gær. 

Samningurinn gildir næstu 20 árin, samkvæmt 
frétt BBC um málið. Hann er metinn á rúma ellefu 
milljarða punda, jafnvirði 2.291 milljarðs íslenskra 
króna. David Cameron, forsætisráðherra Bret-
lands, og Li Keqianq, forsætisráðherra Kína, voru 
viðstaddir undirritunina. 

 Fulltrúar CNOOC voru staddir hér á landi í síð-
ustu viku til að kynna samstarfsaðilum sínum hér 
verkáætlun sem miðast við að boranir hefjist á 
Drekasvæðinu mun fyrr en áður var gert ráð fyrir. 
Kínverska olíufélagið varð þátttakandi í olíuleit-
inni í janúar.  - hg
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Allar markaðsupplýsingar eru aðgengilegar á 

Miðvikudagur 18. júní
➜ Samræmd vísitala neysluverðs í 

maí 2014
➜ Vinnumarkaður í maí 2014

Fimmtudagur 19. júní 
➜ Vísitala íbúðaverðs á höfuðborgar-

svæðinu
➜ Verðmæti sjávarafla janúar–mars 

2014

Föstudagur 20. júní
➜ Upplýsingar um leiguverð íbúðar-

húsnæðis

➜ Vísitala byggingarkostnaðar fyrir 
júlí 2014

Þriðjudagur 24. júní
➜ Vísitala kaupmáttar launa í maí 

2014
➜ Mánaðarleg launavísitala í maí 

2014
➜ Vísitala lífeyrisskuldbindinga í maí 

2014
➜ Greiðslujöfnunarvísitala í júlí 2014

Dagatal viðskiptalífsins
dagatal viðskiptalífsinsdagatal viðskiptalífsins

Borgun og íslenska nýsköpunarfyr-
irtækið Handpoint hafa gert með 
sér samning um að Borgun bjóði 
upp á Snjallposa Handpoint.

Með Snjallposanum geta fyrir-
tæki og einstaklingar tekið við 
greiðslum í snjallsíma eða spjald-
tölvu. Einfalt er að tengja lausnina 
við kassakerfi og hentar hún því 
breiðum hópi viðskiptavina.

„Það er fagnaðarefni að eins öfl-
ugt fyrirtæki og Borgun bjóði við-
skiptavinum sínum upp á þessa 
nýjung sem á eftir að breyta 
greiðsluþjónustu til framtíðar. 
Það er okkar sýn að spjaldtölvur 
og snjallsímar muni að mestu leyti 

leysa af hefðbunda afgreiðslu-
kassa á næstu árum,“ segir Davíð 
Guðjónsson, framkvæmdastjóri 
Handpoint.

Samstarf fyrirtækjanna mun 
bjóða upp á enn fleiri tækifæri í 
framtíðinni með stöðugri þróun 
snjallgreiðslulausna Handpoint, 
segir í tilkynningu frá Handpoint.

„Það er okkur sönn ánægja að 
bjóða upp á þessa nýjung í móttöku 
greiðslna. Með því að bjóða upp 
á Snjallposa eykur Borgun vöru-
framboð sitt og kemur til móts við 
síbreytilegar þarfir viðskiptavina 
sinna,“ segir Haukur Oddsson, for-
stjóri Borgunar.  - fbj

Borgun býður upp á snjalllausnir við greiðslu með símum eða spjaldtölvum:

Nota Snjallposa frá Handpoint

NÝSKÖPUN  Handpoint er íslenskt 
nýsköpunarfyrirtæki sem sérhæfir sig 
í greiðslulausnum fyrir einstaklinga og 
fyrirtæki í Evrópu.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Taktu gæðin 
með þér í nesti.

Allt í einumpoka

ÞÆGILEGT! Frábært fyrir ferðaskrif-
stofur eða fyrirtækjahópa. 
Hægt er að hafa pokann 
í ýmsum útfærslum og 
stærðum. Gerum verð-
tilboð fyrir stærri hópa.

Nestispokinn 
frá Sóma

565 6000 / somi.is

„Við ætlum að skoða fjármögnun 
á næstu tveimur hótelum á næstu 
mánuðum og þá munum við að 
öllum líkindum fá fjárfesta með í 
málin,“ segir Hreiðar Hermanns-
son, framkvæmdastjóri Stracta 
Konstruktion ehf.

Hreiðar og sonur hans, knatt-
spyrnumaðurinn Hermann Hreið-
arsson, ætla að byggja alls tíu 
hótel víða um land, eins og áður 
hefur komið fram. Hótel á Húsa-
vík og á Orrustustöðum í Skaftár-
hreppi eru næst á dagskrá. Ekki er 
búið að ganga frá fjármögnun hót-
elanna tveggja en áætlaður heild-
arkostnaður er um fjórir milljarð-
ar króna.   

„Við ákváðum að gera í sjálfu 
sér ekkert í því fyrr en hótelið á 
Hellu yrði tilbúið og við sæjum 
allar reynslutölur þaðan, hver 
kostnaðurinn var í raun og hvern-
ig áætlaðar bókanir voru,“ segir 
Hreiðar.

Hann og Hermann tóku á mánu-
dag við fyrstu gestum Stracta-
hótelsins á Gaddstaðafl ötum við 
Hellu. Þar hafa þeir byggt 126 her-
bergja hótel fyrir um 1.570 millj-
ónir króna. 

„Það er nánast búið að ganga 
frá skipulagsmálum á Húsavík 
en þau eru ekki enn komin í gegn 
fyrir Orrustustaði. Það er mest 
pressa á að við opnum í Skaftár-

hreppi og ég reikna með að 
framkvæmdir hefjist þar í 
haust.“

Hótel Stracta verða 
byggð að hluta með hús-
einingum úr vinnubúð-
um sem notaðar voru við 
byggingu álvers Alcoa á 
Reyðarfi rði. Stracta Kon-
struktion keypti 25 þús-
und fermetra af vinnubúðunum 
árið 2012. Félagið hefur nú ákveð-
ið að selja um tíu þúsund fermetra 
þýska fyrirtækinu PCC sem und-
irbýr byggingu kísilmálmverk-
smiðju á Bakka við Húsavík. 

„Þetta er bara til þess að fl ýta 
fyrir losun á svæðinu og þess 
vegna seljum við ákveðinn hluta 
því væntanlega verðum við búnir 

að ganga frá öllu á Reyð-
arfi rði á þessu ári,“ segir 
Hreiðar, spurður hvort 
salan þýði að breytingar 
verði gerðar á áætlunum 
félagsins.  

Alls 81 herbergi var 
bókað á Hellu á mánudag 
en hótelið verður ekki 
formlega opnað fyrr en 

síðar í mánuðinum. 
„Formlegur opnunardagur verð-

ur ekki fyrr en búið er að hellu-
leggja, þökuleggja og ganga frá 
heitum pottum. En þetta er ótrú-
lega fl ott byrjun og frá næstu mán-
aðamótum er hvert einasta her-
bergi bókað og fram í júlí. Svo er 
fínt útlit framundan og staðan er 
því góð.“  

Fjármögnun nýrra 
Stracta-hótela ólokið
Einn eigenda Stracta Konstruktion segir fjármögnun hótela á 
Húsavík og í Skaftárhreppi skýrast á næstu mánuðum. Fá líklega 
aðra fjárfesta í verkefnin. Tóku á móti fyrstu gestunum á mánudag. 

FERÐAÞJÓNUSTA
Haraldur Guðmundsson | 
haraldur@frettabladid.is

ALLT Á FULLU  Verktakar vinna nú við frágang á lóð þjónustubyggingar hótelsins á Hellu.  
 MYND/EIRÍKUR HILMARSSON 

HREIÐAR 
HERMANNSSON

Aðallisti Kauphallarinnar | Nasdaq OMX Iceland
Félag Gengi í gær Frá áramótum  Vikubreyting

Atlantic Airways (DKK) 144,50 -5,9% 0,0%

Bank Nordic (DKK) 118,00 -9,2% 0,0%

Eimskipafélag Íslands 228,25 -12,9% 0,3%

Fjarskipti (Vodafone) 30,75 12,8% 1,0%

Hagar 44,48 15,8% -0,4%

Icelandair Group 17,40 -4,4% -1,4%

Marel 108,00 -18,8% -0,9%

N1 16,60 -12,2% -0,6%

Nýherji 4,20 15,1% 0,0%

Reginn 16,40 5,5% 1,2%

Tryggingamiðstöðin* 25,88 -19,3% -0,5%

Vátryggingafélag Íslands** 8,82 -18,3% -3,5%

Össur 280,00 22,3% 1,6%

HB Grandi 28,00 1,1% 0,0%

Sjóvá 12,36 -8,5% -2,0%

Úrvalsvísitalan OMXI6 1.153,88 -8,4% -0,9%

First North Iceland
Century Aluminum 1150,00 0,0% 0,0%

Hampiðjan 20,90 57,7% 4,5%

Sláturfélag Suðurlands 1,22 13,0% 0,0%

Atlantic Petroleum (DKK) 145,00 0,0% 0,0%

*fyrsta verð 08. maí 2013 **fyrsta verð 24. apríl 2013

Gengi félaga í Kauphöll Íslands

Á UPPLEIÐ
Félög sem hækkuðu 
í verði

Á NIÐURLEIÐ
Félög sem lækkuðu 
í verði

STÓÐU Í STAÐ
Félög sem stóðu 
í stað

MESTA HÆKKUN

ÖSSUR
 22,3% frá áramótum

ÖSSUR
1,6% í síðustu viku

MESTA LÆKKUN

TRYGGINGAMIÐ-
STÖÐIN
 -19,3% frá áramótum

VÁTRYGGINGA-
FÉLAG ÍSLANDS 
-3,5% í síðustu viku
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Tóbaksframleiðandinn Reynolds American Inc. 
hyggst hefja alþjóðlega dreifingu á „Vuse“-rafsígar-
ettum sínum í næstu viku.

Eigandi Reynolds American, sem er næststærsti 
tóbaksframleiðandi Bandaríkjanna, sagði í gær að 
öll 50 ríki landsins myndu bjóða upp á Vuse í smá-
sölu frá og með 23. júní og þá verður hægt að nálg-
ast vöruna í enn fleiri verslunum.

Vuse-sígaretturnar voru settar á markað síðasta 
sumar en markaðurinn í heild sinni er að þróast í 
þessa átt. Varan varð fljótt sú mest selda hjá Reyn-
olds American, þar sem fólk kemur ítrekað að kaupa 
nikótínáfyllingar.

Rafsígarettur eru ekki fáanlegar á Íslandi og í 
upphafi árs sendu Lyfjastofnun, Neytendastofa og 
Tollstjóri frá sér tilkynningu þar sem bent var á að 
ekki sé heimilt að flytja inn og dreifa rafsígarettum 
með nikótíni.  - fbj

Rafsígarettur mest selda vara Reynolds American sem er næststærsti tóbaksframleiðandi Bandaríkjanna:

Alþjóðleg dreifing rafsígarettna

LYF TIL AÐ HÆTTA AÐ REYKJA  Rafsígarettur verða skil-
greindar sem lyf í Bretlandi árið 2016 og verður ávísað af 
læknum.  FRÉTTABLAÐIÐ/AP
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Tilboðsverð: 

138.800kr*
Fullt verð: 198.500kr
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Á hádegisfundi um tolla og vöru-
gjöld sker Félag atvinnurekenda 
í dag upp herör gegn ógagnsæjum 
frumskógi gjalda sem lögð eru á 
innfl uttan varning.

„Félag atvinnurekenda, sem 
áður hét Félag íslenskra stór-
kaupmanna, hefur  lengi, líklega 
í áratugi, barist gegn vörugjöld-
um og tollum,“ segir Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri 
Félags atvinnurekenda. Í gjöld-
unum felist viðskiptahindranir 
sem bjagi verð á markaði, skekki 
samkeppni og takmarki valfrelsi 
neytenda. „Þetta hefur því verið 
rauður þráður í okkar starfi  og 
undanfarin misseri, kannski sér-
staklega eftir að vörugjaldakerf-
ið breyttist aftur til hins verra 
árið 2009, þegar fyrri útgáfan af 
núverandi sykurskatti var sett 
fram, höfum við verið mjög virk 
í að vekja athygli á skaðlegum 
áhrifum þessara gjalda.“ 

Í vetur segir Almar félagið 
hafa unnið að útfærslu tillagna 
þar sem lagðar eru til mjög mikl-
ar breytingar á útfærslu tolla hér 
á landi. Stefnt sé að því að leggja 
þessar tillögur fram í septem-
ber. „En til þess að vekja athygli 
á málstaðnum þá boðuðum við til 
þessa fundar til þess að kynna þá 
vinnu sem farið hefur í að grisja 
þennan frumskóg sem tollar og 
vörugjöld á Íslandi eru. Kerfi ð er 
bæði fl ókið og óaðgengilegt, en 
við erum þarna búin að tína til 
sextán dæmi sem eftir atvikum 
eru áhugaverð, fyndin, grátbros-
leg eða hreinlega hneykslanleg. 
Það fer svolítið eftir því hvernig 
menn vilja horfa á málið.“

Áfangasigur í sjónmáli
Þá bendir Almar á að hluti af til-
lögum sem settar voru fram í 
september síðastliðnum undir 
merkjum Falda afl sins hafi  snúið 
að því að afnema vörugjöld og 
einfalda neysluskatta og aðfl utn-
ingsgjöld. Hluti af þeim tillögum 
sem þá voru lagðar fram hafi  náð 
fram að ganga en enn sé unnið að 
öðrum, svo sem umbótum í tolla-
málum. 

Þótt barátta við verndartolla 
og vörugjöld hafi  verið löng og 
ströng og ávinningur ef til vill 
ekki mikill segir Almar samtök-
in upplifa það sem svo að ákveð-
in þáttaskil gætu nú orðið. „Við 
höfum náð árangri í að benda á 
ýmsa fáránlega tolla, svo sem 
á frönskum kartöfl um og fl eiri 
kartöfl uafurðum sem bera mjög 
háa verndartolla á meðan inn-
lend framleiðsla er engin, eða að 
minnsta kosti verulega takmörk-
uð. Við fi nnum fyrir því að þessi 
mál hafa mun meiri áhrif og að 
vitund bæði embættismanna og 
almennings er að aukast og það 
gefur ákveðinn tón.“

Umræðuna segir Almar ann-

ars tvískipta. Annars vegar séu 
vörugjöldin, sem Bjarni Bene-
diktsson fjármálaráðherra hafi  
lýst yfir vilja til að afnema. 
„Sjálfur sit ég nú í stýrihópi um 
afnám vörugjalda og tel því að við 
sjáum vonandi einhver tíðindi af 
vörugjaldaþættinum strax næsta 
vetur.“ Sérstaklega segist hann 
horfa til þess að afnumin verði 
þessi svokölluðu almennu vöru-
gjöld, svo sem gjöld sem leggjast 
á margvíslegar byggingarvörur. 

„Og síðan er spurning í þeirri 
vinnu hvað verður um sykur-
skattinn, sem ef til vill var lagð-
ur á með góðum ásetningi um 
að draga úr neyslu á sykri. En 
að okkar mati er sú aðferð held-
ur fornfáleg og eðlilegra að fara 
aðrar leiðir þegar ríkið vill hafa 
áhrif á neyslu landsmanna.“ 
Vonir standi til þess að þessi 
vinna leiði til þess að nokkuð 
stór áfangasigur vinnist, í það 
minnsta hvað varði vörugjöldin.

Tollar verða seint afnumdir alveg
„Síðan eru það tollarnir og þar 
er kannski erfi ðara að átta sig á 
því hversu miklar breytingar við 
munum sjá á næstu misserum.“ 
Tollarnir séu í eðli sínu miklu 
pólitískara mál, því þeir varði 
að stórum hluta það fyrirkomu-
lag sem verið hefur um land-
búnaðarkerfi ð hér á landi. „Ég 
er hins vegar mjög bjartsýnn á 
að núverandi stjórnvöld átti sig á 
því að hvorki sé mikil skynsemi 
eða reisn yfi r því að vera með 
eitthvað sem við köllum vernd-
artolla á afurðum sem ekki eru 
framleiddar hér, eða framleiddar 
í mjög takmörkuðu mæli,“ segir 
Almar. Síðan standi eftir ann-
ars vegar hagfræði- og markaðs-
fræðileg umræða annars vegar 
og pólitísk hins vegar um hvern-
ig skuli standa að vernd innlendra 
framleiðslugreina. Þar undir 
séu hlutir á borð við lambakjöt, 
mjólkurafurðir og fl eira slíkt.

„Í öllu falli trúum við því og 
treystum að núverandi stjórnvöld 
vilji gera þetta kerfi  skiljanlegra. 
Framkvæmdin á því er þannig að 
hún ein og sér skapar tortryggni 
vegna þess hve kerfi ð er ógagn-
sætt og mörgum óskiljanlegt.“ 
Draumastöðuna segir Almar að 
kerfi ð verði stokkað upp í heild 
sinni. „Ég held staðan verði aldrei 
sú að verndartollar verði afnumd-
ir með öllu, en þeir verða kannski 
skiljanlegri og hægt að ná um þá 
meiri sátt ef þeir eru hófl egir og 
á sviðum þar sem undir eru raun-

Vilja grisja frumskóg 
tolla og vörugjalda

VIÐTAL 
ÓLI KRISTJÁN ÁRMANNSSON
OLIKR@FRETTABLADID.IS

ALMAR GUÐMUNDSSON  Næsta haust stendur til að kynna ýtarlegar tillögur Félags atvinnurekenda 
um umbætur í tollamálum. Í dag er kynntur hluti þeirrar vinnu sem félagið hefur lagt í og kast-
ljósinu beint að brotalömum og einkennilegheitum tengdum tollum og vörugjöldum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Félag atvinnurekenda (FA) kynnir í hádeg-
inu í dag ólukkuhjól Loka Verndalt. Fund-
urinn er liður í að fá vörugjöld afnumin og 
tollakerfi einfaldað. „Kerfið er ógagnsætt 
og mörgum óskiljanlegt,“ segir Almar Guð-
mundsson, framkvæmdastjóri FA.

Hið opinbera 
seilist inn á baðherbergi 

landsmanna með því að leggja 15 pró-
senta vörugjöld á salerni, vaska, baðker, 
sturtubaðker og fl ísar. Hér er þó engin 
framleiðsla á þessum hlutum líkt og kemur 
fram á Ólukkuhjóli Loka Verndalt.

15% króna magntollur er lagður á hvert 
kíló af barnamat með kjöti. 

„Ekkert kjöt fyrir börnin,“ segir á 
Ólukkuhjóli Loka Verndalt. Þar kemur 
jafnframt fram að barnamatur 
með kjöti sé ekki framleiddur 
hér á landi.

52
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210 hestafla dísilvél, 8 þrepa sjálfskipting með takkaskiptingu í stýri og loftpúðafjöðrun með Terrain Response drifbúnaði á öllum 
hjólum gera Land Rover Discovery 4 að einum öflugasta og þægilegasta jeppa sem völ er á. Meðal nýjunga er nýr framendi með 
nýjum aðalljósum, breytt afturljós, start/stopp ræsibúnaður og Meridian 380W hljómtæki. 

Þú færð allar nánari upplýsingar um verð og búnað á www.landrover.is
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ÞAÐ ER KOMINN NÝR LAND ROVER DISCOVERY 4 OPIÐ Í DAG FRÁ 12–16

Discovery 4 S – verð frá: 11.890.000 kr.
Eldsneytisnotkun 8,8 l/100 km* í blönduðum akstri.

BL  Sævarhöfða 2, sími 525 8000

KEMUR ÞÚ AF FJÖLLUM?
landrover.is

Félag atvinnurekenda (FA) kynnir á hádegisfundi sínum í dag til 
sögunnar fígúruna herra Loka Verndalt. Hann er sagður birtingar-
mynd ógagnsæs kerfis sem ætti að heyra fortíðinni til. Loki sést svo 
á ólukkuhjólinu sem gestir FA geta fengið að snúa á fundi félagsins.

Það ræðst síðan af því hvað hver og einn er óheppinn á hvaða 
reit hann lendir, en félagið hefur tekið saman á hjólinu sextán 
dæmi um tolla og vörugjöld sem orkað geta tvímælis. Sumt hefur 
verið fjallað um í fréttum, svo sem tolla sem lagðir eru á osta og 
kartöfluafurðir þrátt fyrir að hér heima sé engin framleiðsla til að 
vernda. Þá eru dregin fram dæmi um skringilegheit í álagningu 
gjalda, svo sem í því að sjónvarpstæki beri 7,5 prósenta verðtoll 
og 25 prósenta vörugjald á meðan tölvuskjáir beri hvorki toll né 
vörugjald.

Kerfiskarlinn Loki Verndalt

Fyrir helgi úrskurðaði héraðsdómur 
að iPod-tæki Apple hefðu verið tolluð 
á rangan hátt. Almar Guðmundsson, 
framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda, 
segir málareksturinn endurspegla hversu 
langt þurfi að ganga til þess að fá hlut sinn 
réttan í kerfinu. Alls hafi verið tekist á um 
málið í um fjögur ár.

„Við þekkjum iPod-málið mjög vel og 
höfum verið með Apple á Íslandi í því frá 
upphafi og fögnum niðurstöðunni mjög,“ 
segir Almar. „Þarna er dugmikill aðili sem 
telur á sér brotið og fer allar mögulegar 
leiðir til að fá úr sínum málum bætt og 
endaði fyrir héraðsdómi núna. Svo á eftir 
að sjá hvort það fari á annað dómstig.“

Flækjustig tollamála sé hins vegar mjög 
mikið. „Þarna fer flokkun í tollskrá að skipta 
máli, en ef hins vegar vörugjöldin væru 
engin þá væri enginn að rífast um neitt.“ 
Almar segir í raun ósanngjarnt að leggja á 
embættismenn að þurfa að ákveða hvort 
iPod sé afspilunartæki, útvarp eða tölva. 

„Annað dæmi eru sjónvörp sem bera vörugjöld, en tölvuskjáir ekki. Sjónvarpsútsendingar er hægt að horfa á eftir 
báðum leiðum.“ Svo þegar sjónvörp séu komin með HDMI-tölvutengi þurfi embættismenn að meta hvort þau teljist þá 
líka tölvuskjáir. „Það sér hver heilvita maður að þetta kerfi er úr sér gengið og mjög mikilvægt að fella það niður, þó ekki 
væri fyrir annað en kraft einfaldleikans. Þegar embættismenn þurfa að fara að horfa á svona hluti þá tilheyrir það ein-
hverri fortíð sem ég held að mjög margir séu sammála um að við þurfum að fara að setja punkt við.“

Tekur ríkisins af vörugjöldum eru yfir þrír milljarðar á ári. Til þess að viðhalda þeim tekjum ríkisins segir Almar nær að 
gera smávægilegar breytingar á virðisaukaskattkerfinu. Markmiðið sé að einfalda kerfið.

ÚR SÉR GENGIÐ OG FLÓKIÐ KERFI

 MYND/FÉLAG ATVINNUREKENDA

verulegri framleiðsluhagsmunir 
landbúnaðarins.“

Móðgun við hugsandi fólk
Almar segir hér rekna mjög 
harða verndarstefnu og óþolandi 
til þess að hugsa að landið upp-
fylli ekki allar kvaðir sem það 
hafi  þegar undirgengist í opnun 
markaða, svo sem á vettvangi 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar 
(WTO). Rök um fæðuöryggi sem 
beitt sé til að takmarka innfl utn-
ing matvöru séu oft og tíðum ekki 
trúverðug. 

„Þegar kemur að ferskri vöru, 
innfl utningi á hráu kjöti og öðru 
slíku, hefur maður á jaðrinum 
örlítið meiri skilning á þessum 
rökum. En þetta eru engu að síður 
vörur sem Evrópubúum er treyst 
til þess að borða í stórum stíl og 
virðist ekki verða sérstaklega 
meint af. Það gengisfellir þessi 
rök mjög mikið.“ 

Á hinn bóginn sé verið að tala 
um frystar afurðir og annað 
slíkt þar sem í sjálfu sér sé engin 
hætta á ferðinni. „Samt er fyr-
irstaða og jafnvel með þessum 
rökum í kerfi nu og það er allt að 
því móðgun við hugsandi fólk.“ 

Nýfallinn er dómur um toll-
fl okkun iPod-tækja frá Apple (sjá 
hér til hliðar) og svo hefur líka 
verið höfðað mál á hendur ríkinu 
vegna osta- og smjörmálsins svo-
kallaða en það fjallar um þá mis-
munun sem félagið telur felast 
í því að framleiðandi smjörs fái 
greiðlega leyfi  frá atvinnuvega-
ráðuneytinu til innfl utnings þegar 
skortur hafi  komið upp hér innan-
lands, en annað sé upp á teningn-
um þegar framleiðandi sérosta 
fari fram á tollkvóta til innfl utn-
ings. „Svo höfum við hér unnið 

mjög náið með okkar félagsmönn-
um í að fara yfi r tollskrár þeirra 
með það fyrir augum að sjá hvort 
í þeim séu einhverjar ambögur og 
þær er hægt að fi nna.“

Þeir hæfustu lifa af
Tollamál segir Almar hins vegar 
mjög fl ókin og því hafi  félagið 
fundið fyrir í þeirri vinnu sem 
unnin hafi  verið í tengslum við 
kynninguna í dag. 

„Þarna er ákveðinn kostnaður í 
viðskiptalífi nu sem hægt væri að 
draga úr. Menn þurfa að vera sér-
fróðir og maður sér að sum fyrir-
tæki eru betri en önnur í því að 
koma ár sinni fyrir borð í þessu 
kerfi .“ Það sé á vissan hátt gott 
fyrir þau fyrirtæki sem standa 
sig vel en um leið slæmt að þessi 
staða sé uppi, að fyrirtæki sem 
séu snjallari í að vinna með toll-
fl okka hagnist á því í samkeppni 
við önnur á sama sviði. 

„Við viljum auðvitað sam-
keppni og að snjöll fyrirtæki 
njóti velgengni á kostnað hinna, 
en kannski ekki í þessum mála-
fl okki, að hinir hæfustu komist af 
í frumskógi tollamálanna.“  
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„Ég er búinn að vera hjá þessu fyr-
irtæki í tuttugu ár. Ég var fi mmti 
starfsmaðurinn en við erum nú 27 
hér á Íslandi, þrettán í Síle og tveir 
í Noregi,“ segir Benedikt Hálfdán-
arson, nýr framkvæmdastjóri Vaka 
fi skeldiskerfa.

Benedikt var áður markaðsstjóri 
Vaka en fyrirtækið var stofnað árið 
1986.  

„Við höfum einbeitt okkur að 
rafeindabúnaði fyrir fi skeldi. Við 
erum leiðandi fyrirtæki í ákveðn-
um lausnum sem snúa að talningu 
og stærðarmælingum á eldisfi ski. 
Í seiðastöðvum erum við kannski 
að telja tvö til þrjú hundruð þúsund 
seiði á klukkutíma.“

Búnaður Vaka er seldur til 50 
landa. Noregur, Skotland, Síle, Kan-
ada og Færeyjar eru helstu mark-
aðir fyrirtækisins. 

„Laxeldið er gríðarstór mark-
aður og annar stærsti útfl utnings-
atvinnuvegur Norðmanna á eftir 
olíu og gasi. Í fyrra voru framleidd 
um þrettán hundruð þúsund tonn af 
laxi í Noregi en það samsvarar sex-
földum þorskkvóta Íslendinga og 
útfl utningsverðmæti vörunnar var 
rúmlega 800 milljarðar króna á síð-
asta ári,“ segir Benedikt. 

Hann útskrifaðist sem stúdent frá 

Fjölbrautaskólanum í Breiðholti árið 
1985. Þaðan lá leiðin til Samvinnu-
trygginga, síðar VÍS, þar sem Bene-
dikt vann við sölu á tryggingum og í 
fyrirtækjaþjónustu. Síðar fór hann 
í mastersnám í markaðs- og við-
skiptafræði við Háskólann í Ósló. 
Þar vann Benedikt lokaverkefni þar 
sem hann skoðaði tækifæri í mark-
aðssetningu á vörum Vaka í Noregi. 

„Það var birt lítil klausa í frétta-
blaði Útfl utningsráðs um að ég væri 
nemandi í Noregi sem vildi gera 
lokaverkefni um íslenskt fyrirtæki 
í útfl utningi. Á baksíðu blaðsins var 
grein um Vaka og ég las hana og sá 
að þetta var fyrirtæki sem var að 
selja vörur fyrir fi skeldi. Ég hafði 
unnið við fi skeldi og hringdi strax í 
Hermann Kristjánsson, aðaleiganda 
og stofnanda fyrirtækisins. Þá hafði 

hann séð þetta blað og séð klausuna 
um mig og hafði þá áður ákveðið að 
hafa samband.“

Benedikt er giftur Önnu Maríu 
Helgadóttur, ráðgjafa á fyrirtækja-
sviði Arion banka. Þau hafa verið 
saman í 28 ár og eiga tvö börn; tví-
tugan son og tólf ára dóttur. Bene-
dikt fer mikið á skíði og í göngur á 
fjöll og nefnir einnig stang- og skot-
veiði sem áhugamál. Eitt virðist þó 
standa upp úr. 

„Ég er búinn að vera í crossfi t í 
mörg ár, æfi  margsinnis í viku og 
þykist vera í ægilega fínu formi. Ég 
hef keppt reglulega í mörg ár og er 
Íslandsmeistari öldunga í aldurs-
fl okknum 45-50 ára. Svo er ég að 
sprikla í mótorkrossi með stráknum 
mínum og hef mikinn áhuga á ljós-
myndun,“ segir Benedikt.

Sérfræðingur í fiskeldi
og meistari í crossfit
Benedikt Hálfdánarson, nýr framkvæmdastjóri Vaka fiskeldis-
kerfa, hefur starfað hjá fyrirtækinu í tuttugu ár. Hann æfir cross-
fit og er Íslandsmeistari öldunga í flokknum 45-50 ára í íþróttinni.  

TEKUR VIÐ  Benedikt hefur einnig lokið  MBA-námi við Háskóla Íslands.  FRÉTTABLAÐIÐ/DANÍEL  

„Benni er einn af þessum mönn-
um sem vita ekki hvað „þetta er 
ekki hægt“ þýðir. Við kynntumst í 
MBA-náminu og okkur varð strax 
vel til vina og gerðum fjölmörg 
verkefni saman. Hann er dugn-
aðarforkur með góða yfirsýn, 
þrautseigju og alltaf tilbúinn að til-
einka sér nýja hluti og kafa dýpra. 

Hann er frábær vinur og það er eiginlega alveg sama 
hvað hann tekur sér fyrir hendur, hvort um er að ræða 
eldamennsku, veislustjórn, fararstjórn á fjöll eða að 
syngja Megas, hann getur þetta allt. Ég er sannfærð 
um að hann mun stýra því flotta fyrirtæki sem Vaki er 
af framsækni, öryggi og húmor.“  
Þóra Ásgeirsdóttir, 
framkvæmdastjóri Maskínu.

„Nú er ég í einhverju veseni“ flaug 
í gegnum hugann þegar nauðasköll-
óttur og töluvert ógnvekjandi náungi 
með stingandi augu, líkamsvöxt 
veðhlaupahests og hreinræktað no-
nonsense viðmót vatt sér rösklega að 
mér í æfingasal CrossFit Sport hér 
um árið. Sem betur fer, og eins og svo 
oft vill verða, voru þessi fyrstu hug-

hrif mín kolröng. Benni var svo sannarlega enginn hand-
rukkari heldur reyndist hann vera óvenjulega einbeittur 
og þrautseigur öðlingur, gæddur auðmýkt og visku þess 
sem leitar stöðugt að tækifærum til að vaxa, dafna og 
þroskast. Framkvæmdastjórastaðan er verðskulduð 
áskorun sem hann mun án efa standast með glæsibrag.“
Leifur Geir Hafsteinsson, 
aðstoðarframkvæmdastjóri Hagvangs. 

Hæstiréttur hefur fellt úr gildi 
frávísunarúrskurð Héraðs-
dóms Reykjavíkur í máli Wow 
air gegn Isavia, Icelandair og 
Samkeppniseftirlitinu vegna 
úthlutunar afgreiðslutíma á 
Keflavíkurflugvelli. Málið 
verður því tekið upp aftur í 
héraðsdómi. 

„Niðurstaðan er í takt við það 
sem við héldum fram,“ segir 
Páll Rúnar M. Kristjánsson, 
lögmaður Wow air. 

„Isavia og Icelandair höfðu 
uppi fjölmargar og oft langsótt-
ar málsástæður fyrir frávísun 
málsins. Það er gert til þess að 
tefja málið enda óttast þess-
ir aðilar að fá dóm um sakar-
efnið.“

Wow lagði inn kvörtun til 
Samkeppniseftirlitsins í fyrra 
vegna úthlutunar afgreiðslu-
tíma, sem flugfélagið taldi 
koma í veg fyrir að hægt væri 
að veita Icelandair samkeppni 
hvað varðar flug til Banda-
ríkjanna.   - bá

Deilt um afgreiðslutíma:

Mál Wow air 
aftur í hérað

„Við erum enn að vinna í fjár-
mögnun og slíkum málum en 
stefnum að því að framkvæmdir 
hefjist í haust,“ segir Birgir Viðar 
Halldórsson, framkvæmdastjóri 
Brúarfoss hf. 

Félagið hyggst reisa vatns-
verksmiðju í Helguvík og hefja 
útflutning á vatni til þróunar-
landa. Sölusamningur liggur 
fyrir við góðgerðarfélagið On 
Guard for Humanity í Kanada 

sem vill dreifa vatninu til fl ótta-
mannabúða Sameinuðu þjóðanna.  

„Við erum að horfa til erlendra 
fjárfesta,“ segir Birgir.

Hann hefur ásamt öðrum eig-
endum félagsins unnið að verk-
efninu í rúm þrjú ár. Áform 
þeirra gera ráð fyrir fram-
kvæmdum við um 15 kílómetra 
langa vatnslögn sem gæti legið 
frá Lágum, vestan við Bláa lónið, 
og til Helguvíkur. 

Brúarfoss vill hefja 
framkvæmdir í haust

Í HELGUVÍK  Brúarfoss fékk lóð undir verksmiðjuna í nóvember 2012.  FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

STÆRSTI 
HÚSNÆÐISVEFUR 

LANDSINS

Þjóðhátíðardagurinn var haldinn hátíðlegur í gær með pomp og 
prakt um land allt líkt og tíðkast. Það var hátíðarbragur og fallegt 
að fylgjast með samlöndum sínum fagna þessum merka áfanga í 
lífi  smáþjóðar að hafa öðlast sjálfstæði fyrir 70 árum.

Forsætisráðherra hélt hátíðarræðu á Austurvelli þar sem hann 
dásamaði land og þjóð. Af mikilli hógværð hélt hann því fram að 
saga Íslands væri ein mesta framfarasaga sem nokkur þjóð hefði 
upplifað. Því til stuðnings benti hann á að við hefðum náð efstu 
sætum á listum sem bera saman lífsgæði milli þjóða.

Það var merkilegt að í öllum þessum 
þjóðernisrembingi þá minntist forsætis-
ráðherra ekki einu orði á blessaðan gjald-
miðilinn okkar. En íslenska krónan er, eins 
og allir vita, of aum til að sjást á sama stað 
og aðrir gjaldmiðlar, hvað þá að leyfa frjáls 
viðskipti með hana. Gjaldeyrishöftin hafa 
verið við lýði síðan 2008. Nú, tæplega sex 
árum seinna, bendir ekkert til þess að vandi 
þrotabúa föllnu bankanna sé að leysast og 
því afl étting haftanna langt frá því að vera í 
sjónmáli, í raun er hún fjarlægur draumur.

Og talandi um lista. Forsætisráðherra 
gleymdi alveg að minnast á listana sem 
bera saman meðallaun þjóða. Þeir sýna svo 
ekki verður um villst að Ísland er láglauna-
land. Hann gleymdi einnig að aðgengi fyr ir-
tækja að fjár magni er mun verra hér lend is 
en í öðrum þróuðum ríkj um. Vaxta stigið er 
hátt, vaxtamun ur inn í bönk un um er mik ill 
og afar erfi tt fyr ir fyr ir tæki að afl a sér fjár 
á markaði vegna gjald miðils ins og haft anna. 

Ríkið stendur í málaferlum fyrir EFTA-
dómstólnum um lögmæti verðtryggingar-
innar. Ríkisstjórnin heldur því fram í þeim 
deilum að tapist málið muni það hafa alvar-
legar efnahagslegar afl eiðingar, bæði fyrir 
fjármálamarkaði og stofnanir á Íslandi. 
Þórður Snær Júlíusson, ritstjóri Kjarnans, kallaði það pólitískt 
geðrof ríkisstjórnarinnar að halda því fram í málinu að neytend-
ur skilji vel grundvallarþætti verðtryggðra lána á sama tíma og 
verið sé að greiða hluta þjóðarinnar tugmilljarða króna skaðabætur 
vegna „forsendubrests“ sem varð þegar verðbólgan hækkaði tíma-
bundið verðtryggð lán – sem er einmitt það eina sem sagan ætti 
að kenna okkur. Þó hefur fasteignamat á landinu öllu hækkað um 
tæplega átta prósent frá því í fyrra og talsvert mikið meira en það 
frá því hinn svokallaði forsendubrestur varð fyrir hrun.

Þá virðist réttarríkið vera frekar óstöðugt miðað við fregnir 
af ítrekuðum ólögmætum hlerunum, fölsuðum skjölum og vísvit-
andi rangfærslum, þar sem enginn er dreginn til ábyrgðar á þeim 
grundvelli að fyrningarfrestur á brotum opinberra aðila í starfi  er 
ávallt liðinn þegar upp um þau kemst. Jón Steinar Gunnlaugsson, 
fyrrverandi hæstaréttardómari, sagði dóma yfi r mönnum einskis 
virði ef þeir hefðu ekki fengið að njóta fulls réttar til að verja sig 
og koma fram með sín sjónarmið og sérkennilegt ástand hefði skap-
ast á Íslandi eftir bankahrunið sem væri skaðlegt réttarríkinu.

Það er að einhverju leyti  skiljanlegt að forsætisráðherra eyði 
ekki hátíðarræðu sinni í að bölsótast út í ástandið og reyni að 
stappa stálinu í landann. Ítrekuð notkun á efsta stigs lýsingarorð-
um er þó ekki aðeins hlægileg – hún er röng. En hvað ætlar forsæt-
isráðherrann að gera í öllu því sem amar að? Ætlar hann að skella 
skollaeyrum við vandamálunum, rétt eins og útlendingahræðslunni 
í samherjum sínum í Reykjavík? Miðað við ástandslýsingu hans á 
stöðu landsins 70 árum eftir sjálfstæði virðist svo vera.

Hvernig er staðan raunverulega hjá hinni sjálfstæðu þjóð:

Allt best á Íslandi

Markaðshornið
Fanney Birna Jónsdóttir
FRÉTTASTJÓRI

Forsætisráð-
herra gleymdi 
alveg að minn-
ast á listana 
sem bera saman 
meðallaun 
þjóða. Þeir sýna 
svo ekki verður 
um villst að 
Ísland er lág-
launaland.
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12.6.2014 „Haldið er áfram að veðsetja auðlindina 
og færist smám saman í vöxt að taka 
fjármuni sem þannig eru fengnir 
út úr sjávarútvegi og braska með 
á óskyldum sviðum. Á bak við 
fjármagnið var hins vegar engin 
verðmætasköpun í núinu. Þarna 
hófst ferill sem endaði í október 
2008 með allsherjarhruni.“

Ögmundur Jónasson, þingmaður

Fiskafli í maímánuði jókst um 46 prósent miðað 
við maí í fyrra. Þar vegur mest mikil aukning á 
veiddum kolmunna, um 122 prósent, og nokkur 
aukning í þorskveiði, samkvæmt nýjum tölum 
Hagstofunnar. 

Á tólf mánaða tímabili, frá júní 2013 til maí 
2014, hefur orðið 23 prósenta aflasamdráttur. Á 
föstu verðlagi varð um 9,5 prósenta samdráttur 
í maímánuði miðað við sama mánuð 2013. 

46% AFLAAUKNING
Aukning í þorski og kolmunna 

Síðastliðin ár hefur töluverður fjöldi 
Íslendinga lagt land undir fót og sótt 
vinnu erlendis. Áður en haldið er af 
stað í slíkt ferðalag skiptir miklu að 
kortleggja áhrif skattareglna hérlendis 
og í hinu ríkinu til að forðast t.d. 
tvískattlagningu og álag á vantalda 
skattstofna hérlendis síðar meir. Það 
vill iðulega gleymast, sem er bagalegt 
enda getur umfang slíkra vandkvæða 
dregið verulega úr ábata einstaklings-
ins af starfinu erlendis.

Skattskylda getur verið 
í tveimur ríkjum
Þegar einstaklingar ætla að vinna 
erlendis en engu að síður viðhalda 
heimilisfesti sínu hérlendis þá ber 
þeim skylda til að greiða tekjuskatt 
hér á landi af öllum tekjum sínum, 
hvar sem þeirra er aflað, og eignum 
óháð staðsetningu þeirra. Það á 
einnig við um þá sem flytja heimilis-
festi sitt, nema þeir sanni að þeir séu 
skattskyldir í öðru ríki á sama hátt og 
menn heimilisfastir þar og hafi full-
nægt þeim skattskyldum sínum. 
Þrátt fyrir þetta geta Íslendingar starf-
andi erlendis líka talist skattskyldir 
í því ríki vegna tekna eða eigna 
sem eiga uppruna sinn þar. Það ríki 
getur þannig haft takmarkað skatt-
lagningarvald yfir íslenskum ríkis-
borgunum. Eins getur Ísland haft slíkt 
vald ef einstaklingarnir hafa flutt til 
útlanda en vinna að hluta hér á landi. 
Ef tvísköttunarsamningi er ekki til að 
dreifa milli Íslands og viðkomandi 
ríkis þá geta einstaklingar því lent í 
því að tekjurnar verði tvískattlagðar 
nema sótt sé sérstaklega um frádrátt 
vegna slíkra tekna í tengslum við skil 
skattframtals. 

Atriði sem verður að hafa í huga
Fyrsta skrefið er því að kanna hvort 
tvísköttunarsamningur sé til staðar. 
Því næst þarf að meta hvar einstak-
lingurinn telst skattskyldur. Þá þarf 
að skoða undir hvaða almannatrygg-
ingakerfi einstaklingurinn fellur og 
hvort öll réttindi viðhaldi sér. Að auki 
þarf að meta áhrif erlendu teknanna 
á skattlagningu annarra tekna hér-
lendis og útreikning t.d. barnabóta, 
enda eru tekjur sem aflað er erlendis 
framtalsskyldar hér þótt þær séu 
undanþegnar/frádráttarbærar við 
skattlagningu á grundvelli tvískött-
unarsamnings.  

Það er því þannig að þótt hugurinn 
beri þig hálfa leið þá verður að huga 
að skattamálum áður en á hólminn 
er komið.

Hugurinn ber þig 
hálfa leið, en skatt-
urinn fylgir þér alla

VALA VALTÝSDÓTTIR,
SVIÐSSTJÓRI 
SKATTA- OG 
LÖGFRÆÐISVIÐS 
DELOITTE

Save the Children á Íslandi

Hagfræðideild Landsbankans segir í nýrri þjóðhags- og 
verðbólguspá sinni að fjárfesting í hagkerfinu muni taka 
töluvert vel við sér á þessu og næstu tveimur árum. Gangi sú 
spá eftir yrði um að ræða verulega breytingu frá því sem verið 
hefur en fjárfestingarstigið í hagkerfinu hefur verið í sögulegu 
lágmarki frá efnahagshruninu. Helsta skýringin sé aukning í 
atvinnufjárfestingu, en hún jókst um 15 prósent á fyrsta árs-
fjórðungi samanborið við sama tímabil 2013.  

15% AUKNING 
Aukin atvinnufjárfesting


