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1 Innledning 

1.1 Om Skattedirektoratets årsrundskriv 
Årsrundskriv for avgift på viltlevende marine ressurser er utarbeidet av Skattedirektoratet, og gir en 

nærmere redegjørelse for relevante bestemmelser i særavgiftsregelverket. 

 

Målgruppen for årsrundskrivet er skattemyndighetene og de avgiftspliktige, men det kan også ha 

interesse for andre som ønsker informasjon om regelverket. 

 

Skattedirektoratets årsrundskriv for avgift på viltlevende marine ressurser oppdateres årlig med de 

endringer Stortinget vedtar i forbindelse med statsbudsjettet. Årsrundskrivet oppdateres også i løpet 

av året hvis det er behov for det. 

 

1.2 Hva er avgift på viltlevende marine ressurser? 
Avgift på viltlevende marine ressurser er en fiskal særavgift på førstehåndsomsetning av viltlevende 

marine ressurser som er høstet av norskregistrerte fartøy. Avgiftsplikten omfatter også viltlevende 

marine ressurser som leveres i utlandet, og ressurser som overtas av fiskeren selv. Viltlevende marine 

ressurser som er inndratt etter forskrift om inndragning av fangst m.m. omfattes ikke av avgiftsplikten. 

 

Avgiften beregnes av brutto salgsbeløp minus lagsavgift, det vil si den særskilte avgiften som betales 

til fiskesalgslaget etter fiskesalgslagsloven § 9. Salgsorganisasjoner som er godkjent etter fiskesalgs-

lagsloven (fiskesalgslag) er avgiftspliktige, og skal være registrert i særavgiftsmanntallet. Det er fritak 

fra avgiften for viltlevende marine ressurser som leveres til diplomater, NATO, Partnerskap for fred, 

Den nordiske investeringsbanken og for utdeling på veldedig grunnlag. 

 

1.3 Hvilket regelverk gjelder? 
Dette årsrundskrivet omhandler i all hovedsak de materielle bestemmelsene som gjelder for avgift på 

viltlevende marine ressurser. Dette er bestemmelsene i 

 Stortingets vedtak om avgift på viltlevende marine ressurser (stortingsvedtaket) 

 særavgiftsloven (sal.) 

 forskrift om særavgifter (saf.) 

 

Enkelte steder er det også knyttet kommentarer til bestemmelser i 

 skatteforvaltningsloven (sktfvl.) 

 skatteforvaltningsforskriften (sktfvf.) 

 skattebetalingsloven (sktbl.) 

 skattebetalingsforskriften (sktbf.) 

 

For utfyllende kommentarer til skatteforvaltningsloven og skattebetalingsloven med tilhørende for-

skrifter, se Skatteforvaltningshåndboken og Skattebetalingshåndboken. 

 

Noen steder vises det også til relevante bestemmelser i annet regelverk. 

 

2 Avgiftsplikt 

2.1 Avgiftspliktens omfang 
(stortingsvedtaket § 1 første ledd og saf. § 3-25-1) 

Avgiftsplikten omfatter viltlevende marine ressurser, slik dette er definert i fiskesalgslagsloven § 2 

tredje ledd; Viltlevende marine ressurser er fisk, sjøpattedyr med helt eller delvis tilhold i sjøen, andre 

marine organismer og planter med tilhold i sjøen eller på eller under havbunnen. Dette betyr for 

eksempel at sel og hval, kråkeboller, sjøstjerner og planter som tang og tare, omfattes av avgiften. 

https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049
https://lovdata.no/lov/1933-05-19-11
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-67
https://lovdata.no/forskrift/2007-12-21-1766
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-25-1
https://lovdata.no/lov/2013-06-21-75/§2
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Fiskesalgslagsloven gjelder ikke høsting og annen utnytting av anadrome laksefisker slik dette er 

definert i lakse- og innlandsfiskloven § 5 bokstav a. 

 

De viltlevende marine ressursene er avgiftspliktige når de førstehåndsomsettes. Hva som menes med 

førstehåndsomsetning er definert i fiskesalgslagsloven § 2 annet ledd. Vi viser til det som sies i punkt 

2.2 om når avgiftsplikten oppstår og i punkt 3 om avgiftsgrunnlaget. 

 

Avgiften omfatter viltlevende mariene ressurser når de er høstet av norskregistrerte fartøy, også når 

de leveres i utlandet og overtas av fiskeren selv (egenovertakelse). Avgiftsplikten omfatter ikke 

viltlevende marine ressurser som er inndratt etter forskrift om inndragning av fangst m.m. 

 

2.2 Når oppstår avgiftsplikten og hvem er avgiftspliktig? 
(stortingsvedtaket § 1 første ledd samt saf. § 2-1 fjerde ledd, § 3-25-3 og § 5-1 bokstav o) 

Avgiftsplikten oppstår ved førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser i samsvar med 

fiskesalgslagsloven. Førstehåndsomsetning er i fiskeslagslagsloven § 2 annet ledd definert som 

omsetning av viltlevende marine ressurser fra den som har høstet dem, og den første omsetningen 

etter ilandføring dersom fangsten ikke tidligere er omsatt gjennom eller med godkjenning av et 

fiskesalgslag. Salg fra et fiskesalgslag er uansett å regne som førstehåndsomsetning. 

 

I praksis vil førstehåndsomsetningen være det tidspunktet når sluttseddelen er ferdig utfylt og 

undertegnet, jf. bestemmelsene i landingsforskriften. Vekt og brutto salgsbeløp skal registreres på 

sluttseddelen som leveres til fiskesalgslaget, og fiskesalgslaget skal kontrollere og godkjenne 

sluttseddelen før opplysningene fra sluttseddelen overføres til Fiskeridirektoratets elektroniske 

landings- og sluttseddelregister. 

 

Det er fiskesalgslagene som har plikt til å innrapportere og innbetale avgiften, og som er avgiftspliktig 

for avgiften på viltlevende marine ressurser. Vi viser for øvrig til det som sies i punkt 6.1 nedenfor om 

hvilke virksomheter som må registreres i særavgiftsmanntallet. 

 

3 Avgiftsberegning 
(stortingsvedtaket § 1 første ledd og saf. § 3-25-2) 

Avgiften betales med den prosent av avgiftsgrunnlaget som fremgår av stortingsvedtaket § 1. 

Avgiftsgrunnlaget er brutto salgsbeløp minus lagsavgift, det vil si den særskilte avgiften som betales til 

fiskesalgslaget etter fiskesalgslagsloven § 9. Med brutto salgsbeløp menes summen av mengde 

viltlevende marine ressurser (kvantum i kg) multiplisert med pris (per kg), eksklusiv merverdiavgift. 

Beregnet avgiftsbeløp per sluttseddel kan avrundes ned til to desimaler. 

 

Eksempel: Dersom fisker lander 1 000 kg viltlevende marine ressurser til en verdi av kr 30 per kg, er 

brutto salgsbeløp kr 30 000. Dersom lagsavgiften er kr 270 vil avgiftsgrunnlaget være kr 29 730 (brutto 

salgsbeløp minus lagsavgift). 

 

Ved fastsetting av avgift skal satsen som gjaldt på omsetningsdatoen legges til grunn. 

 

4 Fritak 

4.1 Marine ressurser som leveres til diplomater 
(stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav a) 

Fritaket fra avgiften på viltlevende marine ressurser for diplomater følger direkte av stortingsvedtaket, 

og det er ikke gitt særskilt gjennomføringsbestemmelse for fritaket i særavgiftsforskriften. Avgift på 

viltlevende marine ressurser er en avgift som kun oppstår ved førstehåndsomsetning, og ikke ved 

innførsel. Fritaket for diplomater får derfor kun anvendelse ved levering fra registrert virksomhet, og 

https://lovdata.no/lov/1992-05-15-47/§5
https://lovdata.no/lov/2013-06-21-75/§2
https://lovdata.no/forskrift/2010-03-12-390
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-25-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
https://lovdata.no/lov/2013-06-21-75/§2
https://lovdata.no/forskrift/2014-05-06-607
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§3-25-2
https://lovdata.no/lov/2013-06-21-75/§9
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§2
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gjennomføres ved at den registrerte virksomheten mottar dokumentasjon og leverer ut ressursene til 

diplomaten/ambassaden uten avgift. Dette kvantumet føres så i særavgiftsmeldingen med fritakskode, 

jf. det som sies i punkt 7.2 nedenfor om utfylling av særavgiftsmeldingen. 

 

Det er ikke hjemmel til å refundere avgiften til diplomaten eller ambassaden dersom de viltlevende 

marine ressursene blir kjøpt av uregistrert virksomhet, for eksempel en matbutikk, med avgift. 

 

4.2 Marine ressurser som leveres til NATO 
(stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav b og saf. § 4-9-1) 

Norge har gjennom avtale mellom partene i traktaten for det nordatlantiske området om status for 

deres styrker (NATO SOFA) av 19. juni 1951, forpliktet seg til å frita for særavgift. Partnerskap for 

Fred-samarbeidets avtale av 19. juni 1995 (PFP SOFA) gir NATO SOFA tilsvarende anvendelse for 

disse landene. Andre bestemmelser om fritak for særavgifter følger av Avtale om status for den 

nordatlantiske traktats organisasjon, de nasjonale representanter og dens internasjonale stab av 20. 

september 1951, og Protokoll om status for internasjonale, militære hovedkvarterer opprettet i henhold 

til traktaten for det nordatlantiske området av 28. august 1952. 

 

Avgiften på viltlevende marine ressurser oppstår ved førstehåndsomsetningen, og er ikke knyttet til 

innførsel av varen. Fritaket for NATO og Partnerskap for fred kan gjennomføres både ved direkte fritak 

ved levering fra registrert virksomhet og ved refusjon. 

 

4.3 Marine ressurser som leveres til Den nordiske 

investeringsbanken 
(stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav c og saf. § 4-9-2) 

Det følger av saf. § 4-9-2 at det gis fritak for avgift på varer til bruk for internasjonale organisasjoner. 

Fritaket gjelder kun organisasjoner som er nevnt i stortingsvedtaket. For avgiften på viltlevende marine 

ressurser gis det avgiftsfritak for Den nordiske investeringsbanken, jf. stortingsvedtaket § 2 bokstav c. 

Fritaket gjennomføres kun ved direkte levering fra registrert virksomhet uten avgift, og ikke ved 

refusjon av avgiften. 

 

4.4 Marine ressurser som leveres for utdeling på veldedig 

grunnlag 
(stortingsvedtaket § 2 første ledd bokstav d samt saf. § 2-4 annet ledd og § 4-12-1) 

Det gis fritak for avgift på viltlevende marine ressurser som leveres vederlagsfritt for utdeling på 

veldedig grunnlag. Fritaket innebærer at virksomhet som er registrert for avgiften på viltlevende marine 

ressurser kan gi bort ressurser til en mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig 

grunnlag. 

 

Med "veldedig grunnlag" menes at den som får viltlevende marine ressurser avgiftsfritt utdelt til seg, 

har et kvalifisert behov for ressursene, og at ressursene vil ha en stor personlig og velferdsmessig 

betydning. Mottakeren av de viltlevende marine ressursene (for eksempel matsentralen) må avgi 

erklæring til den særavgiftsregistrerte virksomheten om at ressursene er til slikt formål. 

 

Mottaker av viltlevende marine ressurser må være registrert i Enhetsregisteret. De viltlevende marine 

ressursene skal mottas vederlagsfritt. Det betyr at det ikke må foreligge noen motytelse i form av 

betalingsmidler, varer eller tjenester. Reklame for den særavgiftsregistrerte virksomheten kan for 

eksempel anses å være vederlag. Hovedregelen er at de viltlevende marine ressursene skal leveres 

fra særavgiftsregistrert virksomhet til mottaker. Dersom dette er upraktisk, kan ressursene likevel 

leveres fra en butikk eller lignende direkte til mottaker. 

 

https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§2
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§4-9-1
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§2
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§4-9-2
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§2
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§2-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§4-12-1
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De viltlevende marine ressursene må leveres til mottaker innen to år fra faktureringsdato. Særavgifts-

registrert virksomhet må utstede kreditnota for vare- og avgiftsbeløp. 

 

5 Lempning av fastsatt avgift og dispensasjon fra 

avgiftsplikten 
(sktfvl. § 9-9 samt stortingsvedtaket § 4) 

Fastsatt avgift skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller gjennom tvangs-

innkreving. Skattemyndighetene kan likevel gi utsettelse med betaling av et krav eller sette ned et krav 

helt eller delvis (lempning) hvis det av særlige grunner knyttet til fastsettingen virker særlig urimelig å 

fastholde hele kravet, jf. sktfvl. § 9-9. Bestemmelsen skal dekke tilfeller hvor regelverket i det spesielle 

enkelttilfellet gir en utilsiktet virkning. 

 

Vilkårene for lempning er strenge og lempningsadgangen er som følge av dette snever. Hvert tilfelle 

må vurderes konkret. Vurderingen er knyttet til de utilsiktede virkningene av regelverket, og ikke til 

forhold ved den avgiftspliktiges situasjon. Økonomiske, sosiale, helsemessige eller lignende forhold 

skal følgelig ikke tillegges vekt ved vurderingen. Dette er også lagt til grunn i fast praksis. Du kan lese 

mer om dette i Skatteforvaltningshåndboken. 

 

Lempning etter sktfvl. § 9-9 kommer som hovedregel bare til anvendelse etter at et avgiftskrav er 

fastsatt. Dispensasjonsbestemmelsene i stortingsvedtakene kan benyttes i saker der det søkes om 

dispensasjon i forkant av fastsettingen. Vilkår og vurderingstema er i hovedsak de samme som etter 

sktfvl. § 9-9. 

 

6 Avgiftsforvaltning mv. 

6.1 Registrering 

6.1.1 Registreringsplikt 
(saf. § 5-1 bokstav o) 

Salgsorganisasjoner som er godkjent etter fiskesalgslagsloven, det vil si fiskesalgslag, skal registreres 

hos Skatteetaten som avgiftspliktig virksomhet. Med fiskesalgslag menes samvirkeforetak, jf. 

samvirkeloven, som er godkjent som fiskesalgslag etter fiskesalgslagsloven. Kun fiskere eller 

organisasjoner av fiskere kan være medlemmer i et fiskesalgslag. 

 

6.1.2 Registreringssted 
(saf. § 5-4) 

Registrering skal skje ved skattekontoret. 

 

6.2 Avgiftsregnskap 
(saf. § 5-8) 

Registrerte virksomheter skal føre avgiftsregnskap, jf. saf. § 5-8 første ledd. Kravene til regnskap i saf. 

§ 5-8 må leses i sammenheng med kravene til dokumentasjon for fritak ved avgiftsfrie leveranser av 

viltlevende marine ressurser, jf. den generelle bestemmelsen i saf. § 2-8. I tillegg skal det fremkomme 

av avgiftsregnskapet at de øvrige kravene til dokumentasjon i forskriften kapittel 4-8, 4-9 og 4-12, er 

oppfylt. 

 

  

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§9-9
https://lovdata.no/forskrift/2021-06-18-2049/§4
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/kapittel-9-fastsetting/ID-9-9.001/
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-1
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-4
https://lovdata.no/forskrift/2001-12-11-1451/§5-8
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7 Skattemelding for særavgifter 

7.1 Skattleggingsperiode 
(sktfvl. § 8-4, jf. sktfvf. § 8-4-1 første ledd og § 8-4-2 femte ledd) 

Skattleggingsperioden for avgift på viltlevende marine ressurser er kvartalsvis. Registrert virksomhet 

skal levere særavgiftsmelding i Altinn innen en måned og 18 dager etter utløpet av den skattleggings-

perioden førstehåndsomsetningen i samsvar med fiskesalgslagsloven fant sted. Bestemmelsene om 

skattleggingsperioder og leveringsfrister er nærmere omtalt i Skatteforvaltningshåndboken. 

 

7.2 Levering av skattemelding for særavgifter 
(sktfvl. § 8-4 samt sktfvf. § 8-4-1 første ledd og § 8-4-2) 

Skattemelding for særavgifter skal leveres elektronisk i systemet Elsær 2.0. For mer om hvordan dette 

gjøres og hvilke roller den som skal levere skattemelding for særavgifter må ha, se egen omtale på 

skatteetaten.no. 

 

Ved rapportering av avgift på viltlevende marine ressurser, skal det på særavgiftsmeldingen oppgis 

følgende avgiftstype og avgiftsgruppe: 

 

Avgiftstype/ 

Gruppe 
Avgiftsomfang 

VF 100 Førstehåndsomsetning, i kroner 

 

Tilleggskoder 

11 levert til diplomater 

12 levert til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred 

13 levert til Den nordiske investeringsbanken 

39 levert vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag 

50  retur 

51 retur, levert avgiftsfritt 

 

Annet om utfylling av særavgiftsmeldingen 

Ved utfylling av særavgiftsmeldingen skal alle bevegelser i tilknytning til førstehåndsomsetning av 

viltlevende marine ressurser synliggjøres. Nettoføring hvor kun avgiftsbeløpet som skal betales 

fremkommer, skal ikke skje. 

 

8 Betaling, forfall, beløpsgrenser, renter og 

sikkerhetsstillelse 
Sktbl. kapittel 9 har regler om betalingsmåter og hva som anses som rettidig betaling. Betaling 

omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 9. 

 

Sktbl. kapittel 10 har regler om forfall. Forfall omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 10. 

 

Det er fastsatt beløpsgrenser for betaling og tilbakebetaling av krav. Beløpsgrenser omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 10-4. 

 

Sktbl. kapittel 11 har regler om renter. Renter omtales i Skattebetalingshåndboken kapittel 11. 

 

Sktbl. § 14-21 annet ledd angir at skattekontoret ved registrering eller senere, kan kreve at 

virksomheten stiller sikkerhet for fremtidig skyldig avgift. Sikkerhetsstillelse omtales i 

Skattebetalingshåndboken kapittel 14-21. 

 

https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§8-4
https://lovdata.no/SF/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatteforvaltningshandboken/gjeldende/kapittel-8-opplysningsplikt-for-skattepliktige-trekkpliktige-mv/ID-8-4.001/ID-8-4.010/
https://lovdata.no/lov/2016-05-27-14/§8-4
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-1
https://lovdata.no/forskrift/2016-11-23-1360/§8-4-2
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/saravgifter/rapportere/skattemelding-for-saravgifter/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-9/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-10/M-10-4/
ttps://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-11/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skattebetalingshandboken/gjeldende/M-14/M-14-21/
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9 Oversikt over endringer 

9.1 Endringer 1. juli 2021 

9.1.1 Stortingets vedtak om avgift på viltlevende marine ressurser 

 Ny avgift. 

 

9.1.2 Forskrift om særavgifter 

 Nytt kapittel 3-25 om avgift på viltlevende marine ressurser. 

 Endringer i § 2-1 fjerde ledd og § 4-12-1 første ledd. 

 Ny § 5-1 bokstav o. 

 

9.1.3 Skattedirektoratets årsrundskriv 

 Nytt årsrundskriv for avgift på viltlevende marine ressurser. 

 


