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Deres referanse: 2020/4300       Ålesund, 10. mars 2021 

Høring – innføring av avgift på viltlevende marine ressurser 

Vi viser til høringsnotat av 4. februar 2021 i tilknytning til eventuell innføring av en fiskal avgift på viltlevende 

marine ressurser.  Høringsnotatet gir innledningsvis en grei beskrivelse av næringen generelt og fiskesalgslagene 

spesielt.  Salgslagene har drøftet forslaget og høringsuttalelsen her avgis samlet av foreningen Norsk Villfisk, som 

er samarbeidsorganet for salgslagene.  

Beskrivelsen i høringsnotatet fokuserer på transaksjonsflyten fra landing til endelig oppgjør og rapportering, 

mens hvor og når omsetningen skjer er ikke vektlagt.  Men vi anser at dette ikke har noen betydning for 

hensikten med høringen. 

Særavgift 

Høringsnotatet legger opp til at avgiften skal være en særavgift i motsetning til en sektoravgift, slik som de andre 

avgiftene fiskesalgslagene håndterer innkreving for.  Hva betyr dette i forhold ansvar og plikt for salgslagene?   

Avgifts- og registreringspliktige 

Det legges videre opp til at salgslagene skal være avgifts- og registreringspliktige for avgiften. Hva innebærer 

dette?  Det er viktig å presisere at salgslagene skal utføre en jobb med å beregne og kreve inn avgiften som en 

tredje person. Vi skal ikke være part i avgiftsforløpet.  Dersom det blir en korreksjon på en fangst som alt er 

oppgjort, som medfører at fisker skal betale tilbake til fiskesalgslaget, kan ikke salgslaget være ansvarlig for 

avgiften hvis tilbakebetalingen uteblir. 

 

Forskriften bør eksplisitt uttrykke at avgiften er en kostnad for fiskerne og salgslagenes hjemmel til å kreve 

avgiften inn fra fiskerne må være klart forankret i forskriften. 

Korreksjoner  

Det er viktig med en dynamisk og smidig ordning ved korreksjoner eller salg som ferdigstilles lenge etter levering. 

I dagens rutine for de øvrige avgiftene vil korreksjoner eller sene sedler automatisk bli innberettet og betalt på 

neste termin uten noe videre saksbehandling.  Vi ønsker ikke et eget byråkrati knyttet til dette.  Å måtte sende 

inn endringsmelding for korreksjoner blir tungvint og gir merkostnad.  I forbindelse med årsavslutning og revisjon 

hos fiskesalgslagene, blir avgiftshåndteringen behørig avstemt og revidert. Uansett måte dette gjøres på, vil 

resultatet bli identisk over 1 års innkreving. 
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Terminperiode (skattleggingsperiode) 

For fiskesalgslagene vil det være mest effektivt å ha samme terminhåndtering som de øvrige avgiftene.  Det vi si 

2 måneder per termin. Månedsterminer vil doble arbeidet med rapportering og innbetaling, og dermed også 

doble kostnaden for fiskesalgslagene. 

Forskriften bør være presis med hensyn til tidspunkt for ikrafttredelse og eventuelle endringer.  For andre 

operative avgifter brukes både høstedato og omsetningsdato.  Særlig havfiskeflåten har lange turer og omsetning 

skjer normalt etter landing.  Fangst som er høstet før avgiften iverksettes, bør ikke inngå i avgiftsgrunnlaget.  Her 

henvises til formuleringen som er benyttet i Forskrift om innkreving av kontrollavgift i fiskeflåten (21.12.2020), 

§8. 

Leveringsfrist (forfallsdato) 

Rapportering og innbetaling foretatt 18. i påfølgende måned blir i tidligste laget.  For å illustrere dette nevnes at 

ved omsetning av fisk til fiskemelproduksjon vil salgspris avhenge av kvalitetsprøver som analyseres i eksternt 

laboratorium. Dette kan forsinke endelig prisfastsettelse med 14 dager.  Vi ønsker terminforfall 25. i påfølgende 

måned, som for de andre avgiftene. 

Avgiftsgrunnlag og -beregning 

Vi ber om at forskriften presiserer avrundingsregler for beregning av avgiften, eventuelt grunnlag for avgiften. 

Innrapportering 3.termin 

For rapportering av 3.termin mva. er det på grunn av ferieavvikling mm, gitt en utsatt frist for rapportering og 

innbetaling frem til 31.august. Dette gjelder også for fiskeriforskningsavgiften, og det ser ut som dette også vil 

gjelde for kontrollavgiften. Vi ber derfor om at dette også kan gjelde for avgift på viltlevende marine ressurser. 

Administrativ godtgjørelse 
I høringsnotatet er det ikke foreslått administrativ godtgjørelse til salgslagene for arbeidet med innkrevingen.  
Dersom man følger prinsippene i fiskeriforskningsavgiften, vil det være naturlig med tilnærmet lik godtgjørelse, 
de vil si en godtgjørelse som beregnes med en prosentsats av avgiftsprovenyet med et minimumsbeløp pr 
fiskesalgslag på kr 50.000,- og maksimum kr 150.000,- pr år.  Dette betinger noenlunde lik struktur med hensyn til 
ansvar, risiko, korreksjonsrutiner, antall terminer og forfallsdato.  Krav om separat revisorbekreftelse gir 
merkostnad, som bør refunderes. 
 
For nærmere avklaringer ber vi om å bli kontaktet. 

 
Med vennlig hilsen  

foreningen Norsk Villfisk 

 

Sveinung Flem 

Leder 


