
  

 

Tilpasset brukermanual for rapportering av avgift på 

produksjon av fisk 

 

NB! Denne brukermanualen gjelder bare for rapportering av avgift på produksjon av fisk 

for skattleggingsperioden 2021 og eventuelle senere endringer av denne. 

Den tar for seg: 

• Registrere og sende inn ny særavgiftsmelding for skattleggingsperioden 2021 

• Endring av skattleggingsperioden 2021   

 

1 Navigering i og utfylling av elektronisk skjema  

1.1 Innlogging  

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

Innloggingsbildet (ID-porten) vises. Dette er Difis felles innloggingsløsning til offentlige tjenester 

og støtter innloggingsmetodene MinID, BankID, Buypass og Commfides. Når du har logget inn 

kommer du direkte videre til særavgifter.  

Dersom du allerede er logget inn i Altinn bruker du også lenken over, og kommer direkte til 

særavgifter uten ny innlogging.  

1.2 Krav for bruk av tjenesten  

For å rapportere særavgiftsmelding i ELSÆR 2.0 trenger du en av følgende altinn-roller:  

• Regnskapsmedarbeider  

• Regnskapsfører uten signeringsrett  

• Regnskapsfører med signeringsrett  

• Kontaktperson NUF  

• Norsk representant for utenlandsk enhet  

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).  

Om du ikke finner virksomheten du skal rapportere for i nedtrekksmenyen i ELSÆR 2.0, så må 

du sjekke og sørge for at du har en av de gyldige altinn-rollene.  

Merk at du må ha tildelt gyldig(e) rolle(r) for hver virksomhet du skal rapportere for.  

1.3 Nettlesere som støttes  

Du kan bruke følgende nettlesere:  

• Internet Explorer (fra og med versjon 11)  

• Chrome  

• Firefox  

• Opera  

• Safari (kun på Mac)  

http://skatteetaten.no/elsaer
http://skatteetaten.no/elsaer
http://skatteetaten.no/elsaer
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Ved feilmelding/problemer ved innlogging forsøk å oppgradere til nyeste versjon av nettleseren, 

eller benytt en annen nettleser. 

 

1.4 Bruk av hurtigtaster  
Hurtigtast  Beskrivelse  

TAB  Flytter markøren til neste felt  

Shift + TAB    Flytter markøren til forrige felt   

 

1.5 Hjelpetekster  

Noen av feltene i løsningen har tilhørende hjelpetekster. For å se på disse hjelpetekstene 

klikker du på spørsmålstegnet ved siden av feltet. Ønsker du å skjule hjelpeteksten igjen, 

klikker du enten på spørsmålstegnet en gang til eller på krysset.  
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2 Startsiden  

2.1 Endre hvilken virksomhet du representerer  

 

 
  
 

På startsiden finner du en nedtrekksmeny for hvilke virksomheter du representerer. I listen vil du 

finne alle virksomheter du har en tilknyttet rolle til i Altinn, samt deg selv som privatperson.    

Klikk på nedtrekksmenyen i feltet, og liste over navn vil vises. Klikk på den virksomheten eller 

personen du ønsker å representere, eller søk på navn eller organisasjonsnummer.  

Innholdet på startsiden blir tilpasset ut i fra hva du har rettigheter til å gjøre. Under ser du en 

liste over mulige begrensinger du kan møte, og hva som eventuelt er årsaken:  

 

Startsiden viser  Årsak  Hva må du gjøre  

En tekst som sier at særavgifter 

rapporteres for bedrifter.  

Du har valgt å 

representere en 

privatperson.  

Privatpersoner rapporterer ikke 

særavgifter. Bytt til en virksomhet.  

Listen "Leverte meldinger" er 

tom.  

Virksomheten har ikke  

levert noen 

særavgiftsmeldinger enda.  

Mener du at du har sendt inn 

meldinger i den nye løsningen, og 

at disse burde vises i listen, må du 

kontakte Skatteetaten.  

Jeg ser leverte meldinger, men 

boksen for å starte rapportering 

er ikke lenger hvit.  

Fristen for å levere inn 

særavgiftsmeldingen har 

passert.  

Send inn særavgiftsmeldingen så 

snart som mulig. Etter frist påløper 

det renter.  
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2.2 Startsidens innhold  

 

Startsiden er den første siden du møter når du logger inn i ELSÆR. I dette skjermbildet kan du:   

 

 

• Velge hvilken virksomhet du representerer 

• Starte rapportering av særavgifter, eventuelt fortsette på et eksisterende utkast 

• Se liste over tidligere leverte særavgiftsmeldinger 

• Laste ned PDF av tilbakemeldinger på tidligere levert særavgiftsmelding 

• Starte endring av tidligere levert særavgiftsmelding 

• Laste ned siste versjon av brukerveiledningen 

• Endre Kontaktinformasjon og kontonummer 

• Logge ut 
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3 Registrere ny særavgiftsmelding  

 

3.1 Mulige oppstartsvarianter ved utfylling  

Når du vil starte utfylling av en ny særavgiftsmelding klikker du på knappen "Start rapportering". 

Du vil da få opp flere valg:  

 
 

   Valg  Forklaring  

1  Start med blank 

melding  

Du starter med en tom oppgave  

2  Ikke noe å 

rapportere  

Velg dette når du ikke har noe å rapportere for en periode. Du slipper å 

fylle ut særavgiftsmeldingen og kan sende inn umiddelbart.  

3  Last opp fil  Ikke aktuelt for avgift på produksjon av fisk (PF) 

 

3.2 Slik fyller du ut særavgiftsmeldingen 
 

Når du kommer inn i registreringsskjermbildet for perioden, starter du å fylle ut en avgiftsgruppe.  

Aktuelle avgiftsgrupper for avgift på produksjon av fisk: 

 

Avgiftsgruppe kode Avgiftsgruppe kortnavn 

100   Laks, sløyd vekt 

101   Laks, hodekappet vekt 

102   Laks, rund vekt WFE 

200   Regnbueørret, sløyd vekt 

201   Regnbueørret, hodekappet vektS 

202   Regnbueørret, rund vekt WFE 

300   Ørret, sløyd vekt 

301   Ørret, hodekappet vekt 

302   Ørret, rund vekt WFE 
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Gyldige tilleggskoder for skattleggingsperioden 2021: 

 

Tilleggskode  Tilleggskode kortnavn 

11   Diplomater 

12   NATO m.v 

13   Den nordiske investeringsbank 

39   Veldedighet 

50   Retur 

51   Retur, levert avgiftsfritt 

 

Du må fylle ut følgende for en avgiftsgruppe:  

   

Feltnavn  Beskrivelse  Krav til feltet  

Avgiftsgruppe  Velg avgiftsgruppe fra nedtrekksmenyen  Avgiftsgruppe må i 

utgangspunkt alltid 

velges.  

Mengde  Skriv inn mengde  Godtar 0 og positive tall.  

Tilleggskode  Tilleggskode velges bare når det er noe spesielt med 

avgiftslinjen. Eksempler er veldedig formål eller 

avgiftsfritt salg. Mer om tilleggskodene finner du i 

Skattedirektoratets kommentarer til avgiften i det 

aktuelle avgiftsrundskrivet og kodeveileder 

Tilleggskode er ikke 

obligatorisk.  

Sats  Viser satsen som systemet bruker. Du kan ikke skrive 

i feltet.  

Sats vises ut fra hvilke 

avgiftsgruppe og 

tilleggskode som er valgt.  

Beløp NOK  Viser beløp som systemet har beregnet. Du kan ikke 

skrive i feltet.  

Beløp beregnes ut fra 
antall og sats.  

Beløp rundes ned til 

nærmeste krone.  

 

 

Legg til nye linjer ved å trykke på ‘+ LEGG TIL AVGIFTSGRUPPE’. Systemet godtar at du 

sender en helt tom linje. Hvis du sender inn en melding med bare tom linje, vil dette bli registrert 

som en nulloppgave.  
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Eksempel på utfylt særavgiftsmelding: 

 

Når du har fylt ut alle felt for avgiftsgruppen kan du velge å fortsette rapporteringen, se på 

oppsummering, returnere til startsiden (utkast lagres), eller å sende inn.   

Systemet har ikke en egen knapp for å lagre endringer. I stedet mellomlagrer systemet 

automatisk alle endringer du foretar deg i skjermbildet. Se eksempel over.  
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3.3 Oppsummering  

 

Du kan velge å se en oppsummering av meldingen før du sender inn. Klikk på "Vis 

oppsummering". Hvis meldingen ikke er riktig utfylt, vil du få beskjed om å rette eventuelle feil 

før du kan se oppsummeringsskjermbildet, se kapittel "Feilmeldinger".   

Fra oppsummeringsskjermbildet kan du velge å fortsette å redigere meldingen dersom du har 

behov for å endre på innholdet, eller du kan velge å sende inn direkte fra oppsummeringssiden 

hvis meldingen er ferdig utfylt.   

 

 

 
 

 

  



  

9  

3.4 Send inn 

Når du er ferdig med å fylle ut meldingen og ønsker å sende inn, klikker du på knappen "Send 

inn". Hvis alt er i orden, vil du da få opp kvittering med betalingsinformasjon på skjermen. Se 

eksemplet under. Du kan også skrive ut en pdf-versjon av innsendt særavgiftsmelding med 

betalingsinformasjon. Se avsnitt 4.2. "Utskrift av levert særavgiftsmelding". 

 

Kvittering desember 2021  

 

  
 

   

Hvis meldingen inneholder feil vil du bli værende i registreringsskjermbildet, og du må korrigere 

feilene før du kan forsøke å sende inn på nytt, se kapitlet "Feilmeldinger".  

Hvis meldingen ikke inneholder feil vil meldingen bli sendt til Skatteetaten og du har nå fått opp 

en kvittering med betalingsinformasjon. 

Kvittering med betalingsinformasjon vil inneholde følgende elementer:  

Element  Førstegangs innsending  Endringsmelding (se også kapittel 'Endre 

en innsendt melding')  

Innsendingstidspunkt  Informasjon om når 
meldingen ble sendt inn.  

Eksempel:  

"Meldingen er sendt inn  

3. januar 2022 15:52"  

I tillegg får du informasjon om hvilken melding 
innsendingen erstatter.  

Eksempel:  

"Erstatter melding sendt x. xxxx. xxxx xx:xx"  
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Beløp  Viser totalt avgiftsbeløp  Viser totalt avgiftsbeløp, avgiftsbeløp i forrige 

innsending og differansen mellom disse.  

 

I tillegg inneholder tilbakemeldingen nødvendig betalingsinformasjon:  

Beløp  Hva sier betalingsinformasjonen  

Beløp å betale  Betalingsinformasjonen viser:  

• Beløp å betale  

• Skatteetatens kontonummer  

• KID-nummer  

• Frist for betaling  

Beløp til gode  Betalingsinformasjonen viser:  

• Beløp til utbetaling  

• Kontonummer beløpet utbetales til  

• Siste frist for utbetaling av beløpet  

Hvis særavgiftsmeldingen er sendt inn etter frist vil du i tillegg få en egen tekst om eventuelle 

renter.  

3.5 Tilbake til startsiden  

Hvis du ønsker å returnere til startsiden, kan du klikke på knappen "Til startsiden". Systemet 

lagrer automatisk alle endringer du gjør i meldingen, og du kan derfor trygt returnere til 

startsiden. Utkastet til meldingen vil være tilgjengelig fra startsiden slik at du når som helst kan 

fortsette utfyllingen. Ønsker du ikke å beholde utkastet kan du også velge å slette det. Dette 

gjøres også fra startsiden.  
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4 Se tidligere innsendte meldinger og tilbakemeldinger  

4.1 Oversikt over "Leverte meldinger"  

På startsiden kan du se alle tidligere innsendte meldinger under arkfanen "Leverte meldinger."  

 

 
 

 

 

Beskrivelse av elementer i listen: 

Beskrivelse  Merknad  

Hvis navnet på meldingen er skrevet i 

svart, finnes det bare én versjon av 

meldingen. Kan ikke klikkes på.  

Kan ikke klikkes på  

Hvis navn på melding er skrevet med 

blått, finnes det flere versjoner av 

meldingen.  

Kan klikkes på for å utvide eller lukke 

listen. Klikk på tekst eller pil.  

Levert viser innsendingstidspunkt for 

meldingen.  
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PDF-symbol for å se eller laste ned PDF 

av særavgiftsmeldingen med 

betalingsinformasjon.  

Klikk på ikonet for å åpne eller laste ned 

PDFen.  

'ENDRE'-knapp for å starte en 

endringsmelding.  

Klikk på knappen og velg hvordan du vil 

starte opp endringsmeldingen. (se kapittel 

'Endre en innsendt melding')  

  

4.2 Utskrift av levert særavgiftsmelding   

Fra 'Leverte meldinger' kan du laste ned og skrive ut en PDF av særavgiftsmeldingen med 

betalingsinformasjon. Dette gjør du med å klikke på pdf-ikonet for den aktuelle 

særavgiftsmeldingen.  

 

PDF-dokumentet består av: 

• En oppsummering av meldingen 

• Betalingsinformasjon   
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4.3 Feilmeldinger  

Feil i meldingen markeres med rødt når du klikker på "Send inn".  

  

Feil  Hva er feil?  Hva må du gjøre?  

Avgiftsgruppe 

er rød  

Hvis avgiftsgruppen er rød, betyr det 

at du ikke har valgt en avgiftsgruppe 

fra nedtekksmenyen.  

Velg avgiftsgruppe fra 

nedtrekksmenyen.  

Antall er rød  Hvis antall er rød, betyr det at du har 

lagt inn en verdi som systemet ikke 

godtar.  

Skriv inn en gyldig verdi i feltet. Gyldig 

verdi må være et tall, være positivt eller 

0. Desimaltall godtas.  

 

4.4 Problemer med utfyllingen  

Hvis du opplever at du får uventede problemer med utfyllingen, så kan problemet ofte løses ved 

at du sletter utkastet du holder på med og starter på nytt.   

Eksempler på slike situasjoner:  

• du får feilmeldinger når du forsøker å fylle ut mengde eller velge fra nedtrekksmenyene  

• valideringsfeil selv om informasjon er korrekt utfylt 

• valideringsfeil på informasjon du ikke kan endre på 

Årsak til dette kan for eksempel være at du midlertidig har mistet kontakt med nettet under 

arbeidet med utkastet, slik at ulogiske data kan ha blitt lagret.   

At du må slette utkastet og forsøke på nytt er ikke noe som skal inntreffe ofte, men det er verdt 

et forsøk hvis du først får problemer. Hvis problemene ikke løses ved å starte på nytt må du 

kontakte Skatteetaten.  

NB: hvis du får beskjed om systemfeil vil det imidlertid ikke hjelpe å slette utkastet. Da er det 

problemer med systemet, og du må forsøke igjen litt senere.  
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5 Endre en innsendt melding  

5.1 Starte en endringsmelding  

I henhold til loven kan du ved behov endre særavgiftsmeldinger inntil 3 år tilbake i tid.   

For å starte endring av en innsendt melding går du til listen "Leverte meldinger" på startsiden, 

se skjermbildet under:  

 

 
 

 

 

 Slik gjør du:  

Steg:  Beskrivelse:  

1. Velg perioden du 

skal endre  

Når du har valgt periode, klikker du på "Endre".  

Valget finnes ikke for:  

• Allerede erstattede versjoner av meldingen. Har du sendt inn flere 

endringer, kan du kun endre på den siste innsendte meldingen.  

• Perioder mer enn 3 år tilbake i tid.  
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2. Start 

endringsmelding  

Du kan starte endring på følgende måter:  

• Med utgangspunkt i rapporterte tall  

• Last opp fil - Ikke aktuelt for skattleggingsperioden 2021 

3. Fylle ut meldingen  Å fylle ut en endringsmelding fungerer på samme måte som ordinære 
meldinger.  

Du vil imidlertid se forrige avgiftsbeløp for avgiftsgruppen og totalt for 

hele meldingen, se eksempel under  

4. Send inn  Gjøres på samme måte som for ordinær innsending.  

 

Eksempel på endringsmelding: 

I de neste skjermbildene viser vi hvordan en øker innsendt mengde laks i avgiftsgruppe 100 med 

1 000 kilo og hvordan dette kommer frem av kvittering og særavgiftsmelding. 

Her har vi valgt å starte endringsmelding med utgangspunkt i rapporterte tall. Vi endrer mengde 

for avgiftsgruppe 100 til ny korrekt mengde på 1 500 kilo. Nytt korrekt avgiftsbeløp vil da gå frem 

av meldingen. Det gamle beløpet vil være strøket over. 
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Når vi er ferdig med å fylle ut endringen og ønsker å sende inn, klikker vi på knappen "Send 

inn". Hvis alt er i orden, vil vi da få opp kvittering med betalingsinformasjon på skjermen. Denne 

kvitteringen viser både opprinnelig avgiftsbeløp, avgiftsbeløp etter endring og differansen som 

skal betales inn eller refunderes. 
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Fra 'Leverte meldinger' på startsiden kan du laste ned og skrive ut en PDF av 

endringsmeldingen med betalingsinformasjon.  
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6 Kontaktinformasjon og kontonummer  

Fra forsiden i ELSÆR kan du se hvem som er registrert som kontaktperson for virksomheten. 

Her ser du også hvilket kontonummer Skatteetaten har registrert på deg for utbetalinger.  

 

 

Hvis du ønsker å endre på denne informasjonen, klikker du på 'ENDRE'. Du kommer da til 

følgende skjermbilde:  

 

 

Fyll ut følgende informasjon:  

Felt  Hva fyller du ut her?  

Navn  Navn på personen Skatteetaten kan kontakte dersom vi har spørsmål til 

særavgiftsmeldingene.  

Epost  Epost til kontaktpersonen  

Telefon  Telefonnummer til kontaktpersonen  

Kontonummer  Virksomhetens kontonummer. Benyttes ved eventuelle utbetalinger  

 

OBS: Det er viktig at kontonummeret ikke krever KID.  
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Når du har oppdatert den informasjonen du ønsker, klikker du på 'FULLFØR' for å lagre 

informasjonen og komme tilbake til forsiden.  

Hvis du ønsker å avbryte oppdatering av kontaktinformasjon eller kontonummer, klikker du på 

'AVBRYT'. Du kommer da tilbake til forsiden uten at endringene lagres.  


