
Eksempel på hvordan du rapporterer 
avgift på produksjon av fisk for 2021



Logge inn i Elsær og oppdatere kontaktinformasjon

• Eksempel 1:

• Stårheim og Straumen, org.nr. 910118838 er registrert for avgift på produksjon av fisk (PF) fra 
01.01.2021

• Fridtjof Hellebust, f.nr. 04057701752, delegert ansvaret i Altinn for å rapportere PF for 2021

• Fridtjof Hellebust skal også være kontaktperson vedrørende rapportering av PF og skal oppføres i Elsær
med epostadresse Fridtjof@Straumen.no, telefonnummer 55547987.

• Som kontonummer for eventuell refusjon av avgift ønsker Stårheim og Straumen ønsker å benytte 
kto:1234 56 78901

mailto:Fridtjof@Straumen.no


Logge inn i Elsær

• Du starter rapportering ved å følge lenken http://skatteetaten.no/elsaer.

• Velger 

• Og går videre til Elsær via ID-porten

http://skatteetaten.no/elsaer


Oppdatere kontaktinformasjon i Elsær

• I eksempelet her får vi ikke lagt inn bankkontonummeret siden dette ikke er gyldig.



Fylle ut særavgiftsmeldingen

Eksempel 2:

• Av biomasserapporteringen til Fiskeridirektorat for 2021 går det frem at Stårheim og Straumen har levert 
følgende kvanta avgiftspliktig fisk til slakt:

• Av dette er:

1 250 kg laks i avgiftsgruppe 100 levert til Nato (Tilleggskode 12) 

1 000 kg ørret i avgiftsgruppe 300 levert til veldedighet (Tilleggskode 39)

Type fisk og slaktetilstand Avgiftsgruppe kg

Laks, sløyd vekt 100 11 250

Laks, hodekappet vekt 101 15 000

Regnbueørret, hodekappet vekt 201 12 500

Regnbueørret, rund vekt WFE 202 17 500

Ørret, sløyd vekt 300 6 000

Ørret, rund vekt WFE 302 7 500



Fylle ut særavgiftsmeldingen, forts

Starte rapportering      Registrere avgiftspliktig fisk Se på oppsummering før en sender inn            



Fylle ut særavgiftsmeldingen, forts.

Mottatt kvittering på skjerm Oversikt over leverte meldinger på Lastet inn særavgiftsmelding på startsiden

etter innsending                                   startsiden



Endre en innsendt melding

Eksempel 3:

• Ved nærmere gjennomgang viser det seg at biomasserapporteringen til Fiskeridirektorat for 2021 tilsier 
at det er levert 13 000 kg laks i avgiftsgruppe 100 og ikke 11 250 kg.

• Ikke noe av laksen i avgiftsgruppe 100 viser seg å være levert til Nato (Tilleggskode 12)



Endre innsendt melding, forts.

Velge endre og «Start med rapporterte tall»        Endre til korrekt mengde (kan           Se på oppsummering før en sender inn 
fra oversikten over leverte meldinger                   også bruke søppelbøtten der

mengden utgår)



Endre innsendt melding, forts.

Mottatt kvittering på skjerm etter I oversikt over leverte meldinger på Lastet inn endringsmelding på startsiden
Innsendt endringsmelding     startsiden, ser vi at både gammel og 

ny versjon fremkommer



Aktuelle lenker

• Særavgifter - Skatteetaten

• Særavgiftsmeldingen: Rapportere særavgifter – Skatteetaten

• Avgift på produksjon av fisk – Skatteetaten

• Rettskilder om avgift på produksjon av fisk

https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/saravgiftsmelding/
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/om/fisk/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/emne/saravgifter/fisk/

