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Høringsbrev – Innføring av avgift på viltlevende marine ressurser 

På vegne av Finansdepartementet sender Skattedirektoratet på høring forslag til nytt stortingsvedtak om 
avgift på viltlevende marine ressurser, og forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om 
særavgifter til gjennomføring av avgiften. Avgiften er planlagt innført 1. juli 2021. Forslagene forutsetter at 
Stortinget vedtar avgiften i det ordinære budsjettopplegget. 

Bakgrunnen for forslaget er Stortingets anmodningsvedtak 7. mai 2020, i forbindelse med behandlingen av 
Meld. St. 32 (2018–2019) Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring. Stortinget 
ba regjeringen "komme tilbake til Stortinget (så snart som mulig, eventuelt fra 2021) med et forslag om en 
fiskal avgift på fiskeriene (villfisk) tilsvarende om lag 100 mill. kroner årlig. Det vurderes i den forbindelse 
om det kan gjøres etter modell av fiskeriforskningsavgiften. Modellen må være forenlig med Norges 
forpliktelser under EFTA-konvensjonen og EFTA-frihandelsavtaler." I Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, 
avgifter og toll 2021 pkt. 17 varslet regjeringen at man tar sikte på å fremme et forslag om en fiskal avgift 
på fiskeriene i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.  

Avgiften på viltlevende marine ressurser foreslås utformet som en ordinær særavgift. Avgiften skal ha et 
fiskalt formål. Det foreslås at registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften knyttes til fiskesalgslag 
som er godkjent etter fiskesalslagslova. Avgiftsplikten foreslås å oppstå ved førstehåndsomsetning av 
viltlevende marine ressurser i samsvar med fiskesalslagslova. Videre foreslås at avgiftsgrunnlaget skal 
være brutto salgsbeløp fratrukket den særskilte avgiften (lagsavgift) som betales til fiskesalgslaget, jf. 
fiskesalslagslova § 9. Avgiften foreslås kun å omfatte fangst fra norskregistrerte fartøy. Det foreslås enkelte 
fritak fra avgiften. 

Nærmere redegjørelse for forslaget følger av vedlagte høringsnotat. 

Høringsdokumentene sendes ikke i papirversjon, men ligger på Skatteetatens sider 
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/.  

Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, 
medlemsorganisasjoner mv. 

Frist for å sende inn høringsuttalelser er 18. mars 2021. Skattedirektoratet ber om at høringsuttalelsene blir 
sendt til e-postadressen: horingsinnspill@skatteetaten.no. 
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Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken. 
 
 

Med hilsen  

Toril Hagen  
underdirektør  
Juridisk avdeling  
Skattedirektoratet  
  Anne Lene Dyrstad 
 seniorskattejurist 
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