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Rettledning til RF-1213 Fiske 2017 
Fastsatt av Skattedirektoratet 

 

  
Generelt 
Del A 1 av skjemaet ”Beregning av 
næringsinntekt for lott fra eget 
selskap med deltakerfastsetting ” 
skal fylles ut av deltaker i selskap 
med deltakerfastsetting som er 
eier/medeier i båt, og hvor deltakeren 
har deltatt i fiske med denne båten. 

For 2017 gjentar vi anvisningen som 
var ny i 2013: (gjelder del A 1)  

• Vi har lagt inn egen anvisning i 
rettledning RF-1222 
(Rettledning til RF-1221 
Deltakerens melding over 
formue og inntekt i selskap med 
deltakerfastsetting 2017) for 
hvordan post 1140 i deltakers 
deltakermelding (RF-1221) skal 
fastsettes når det fins beløp i 
postene 102-106 i RF-1213: 

• "For fiskere med lottinntekt som 
har fylt ut minst én av postene 
102-106 i RF-1213 Fiske, må 
summen av postene 102-106 
legges til/trekkes fra post 1140 i 
RF-1233. 

• Den samme regneoperasjonen 
vil måtte gjøres i deltakers 
deltakermelding (RF-1221) post 
1160: 

• For fiskere med lottinntekt som 
har fylt ut minst én av postene 
102-106 i RF-1213 Fiske, må 
summen av postene 102-106 
legges til/trekkes fra post 1160 i 
RF-1233. 

 
Del A 2 av skjemaet ”Beregning av 
næringsinntekt for lottfiskere” skal 
benyttes av alle lottakere som ikke 
eier båt og/eller bruk (ikke 
bokføringspliktige lottakere, også kalt 
prosentfiskere). 

Skjemaets del A (A1 eller A 2) skal 
ikke fylles ut av fiskere som driver 
enkeltpersonforetak som har 
bokføringsplikt og leverer RF-1175 
”Næringsoppgave 1 2017”. Fisker 
som har lottinntekt i tillegg, må fylle 
ut del A 1 eller A 2 for denne delen. 

Skjemaets del B «Oversikt over 
driftstid i fiske og fangst» og del C 
«Beregning av særskilt fradrag for 
fiskere og fangstfolk» skal fylles ut av 
alle som krever særskilt fradrag 
innen fiske og fangst. Særskilt 

fradrag gis både til bokføringspliktige 
fiskere, lottfiskere og lønns-
/hyremottakere. 

Melding fra 
oppgaveregisteret 
For å samordne og forenkle 
oppgaveinnleveringen fra 
næringslivet kan opplysninger som 
avgis i RF-1213 ”Fiske 2017” i 
medhold av lov om 
Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt 
eller delvis bli benyttet også av andre 
offentlige organer som har hjemmel 
til å innhente de samme 
opplysningene. Opplysninger om evt. 
samordning kan fås ved henvendelse 
til Oppgaveregisteret på telefon 
75 00 75 00, eller Skattedirektoratet 
på telefon 800 80 000. 

DEL A. Beregning av 
næringsinntekt for 
lottfiskere 

Postene 101 og 111. Lottinntekter 
Her føres mottatte lottinntekter inkl 
minstelott, spesifisert med den 
enkelte oppdragsgivers navn. For 
inntekt som gjelder deltaker i selskap 
med deltakerfastsetting, må 
organisasjonsnummer og selskapets 
navn og adresse oppgis. 

Dersom skattyter både har lott fra 
deltakelse i selskap med 
deltakerfastsetting og ”vanlig” lott 
(uten å eie båt/bruk) må begge 
feltene tas i bruk, dvs både A 1 og A 
2. 

Inntekter ved salg av tang og tare tas 
ikke med her. Næringsinntekt fra slik 
virksomhet føres direkte til 
skattemeldinga for inntekts- og 
formuesskatt post 2.7.6, eller evt. 
egen næringsoppgave. 

Mottatte lønns- og hyreinntekter skal 
ikke tas med her ved beregning av 
næringsinntekten, men føres direkte i 
skattemeldinga for inntekts- og 
formuesskatt post 2.1.1. 

Sykepenger mottatt fra folketrygden 
som erstatter arbeidsinntekt i fiske, 
skal ikke tas med ved beregningen 
av næringsinntekten, men føres 
direkte i skattemeldinga for inntekts- 

og formuesskatt postene 1.6.3 og 
2.7.13. Det samme gjelder 
fødselspenger etter folketrygdloven 
kapittel 14. 

Dagpenger mottatt under 
arbeidsløshet som fisker tas heller 
ikke med, men føres direkte i 
skattemeldinga for inntekts- og 
formuesskatt post 2.1.7. 

Postene 102 og 112. Uttak av fisk 
Uttak av fisk føres opp etter satsene i 
takseringsreglenes § 3-2-3 c. 
Skattedirektoratets takseringsregler 
for inntektsåret 2017 finnes ved å 
benytte lenken: 
http://www.skatteetaten.no/satser-for-
fiskere  

Postene 103 og 113 Andre 
inntekter 
Her føres bl.a refundert 
merverdiavgift for lottfiskere med 
egne redskaper som nevnt i post 
106/116 (Andre utgifter). 

Postene 104 og114. Dokumenterte 
merkostnader pga. fravær fra 
hjemmet 
Fradragsretten for ulegitimerte 
småutgifter er opphevet med virkning 
fra og med inntektsåret 2016. Hvis 
vilkårene for øvrig er oppfylt, er det 
fortsatt fradragsrett for dokumenterte 
merkostnader etter sktl. § 6-13. 
Dette gjelder også deltaker i selskap 
med deltakerfastsetting når 
deltakeren er aktivt med i selskapets 
fiske/fangst. 

Postene 105 og115. Utgifter til 
sjøhyre, støvler, hansker mv 
Lottaker som driver helårs- eller 
sesongfiske kan trekke fra 
merutgifter til sjøhyre mv. under 
forutsetning av at vedkommende 
dekker utgiftene selv. Satsene kan 
finnes i Skattedirektoratets 
takseringsregler § 2-3-6, og under 
lenken nedenfor: 

http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-
satser/Fiske--satser-for-utfylling-av-
skjemaet-Fiske-RF-1213/ 

http://www.skatteetaten.no/satser-for-fiskere
http://www.skatteetaten.no/satser-for-fiskere
http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Fiske--satser-for-utfylling-av-skjemaet-Fiske-RF-1213/
http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Fiske--satser-for-utfylling-av-skjemaet-Fiske-RF-1213/
http://skatteetaten.no/no/Tabeller-og-satser/Fiske--satser-for-utfylling-av-skjemaet-Fiske-RF-1213/
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Postene 106 og 116. Andre utgifter 
De enkelte utgiftene skal spesifiseres 
i eget vedlegg. 

Her føres bl.a utgifter til redskap (inkl. 
merverdiavgift) som lottfiskerne 
holder selv, og som dekkes av 
lottinntekten. 

Mottatt refundert avgift for lottfiskere 
med redskapshold inntektsføres i 
post 103/113. 

Her føres eventuelle lønninger, hyrer 
o.l. (inkl. arbeidsgiveravgift) som er 
dekket av egen mannslott, og som 
ikke er tatt med i fellesutgiftene ved 
delingsfangst. 

Her føres også eventuelle utgifter til 
kost som lottfiskeren dekker selv, og 
som ikke er fratrukket som 
fellesutgifter. Utgiftene må kunne 
dokumenteres. 

Postene 107 og 117. Beregnet 
næringsinntekt for lottakere 
 
Generelt 
Lottfiskere vil som for inntektsåret 
2015 få tilsendt forhåndsutfylt 
skattemelding for inntekts- og 
formuesskatt. Det gjelder også 
personlige deltakere i selskap med 
deltakerfastsetting. 

Spesielt å passe på når én av 
postene 102-106 i del A 1 er utfylt: 
I slikt tilfelle vil beløpene i postene 
1140/1160 i hhv RF-1233 og  
RF-1221 ikke være like. 

Framgangsmåten for å fylle ut 
beløpet i post 1140 i RF-1221 vil 
være følgende: 

Ta utgangspunkt i post 1140 i RF-
1233. Gjør tillegg/fradrag for 
sumvirkningen av postene 102-106.  

Framgangsmåten for å fylle ut 
beløpet i post 1160 i RF-1221 vil 
være tilsvarende: 

Ta utgangspunkt i post 1160 i RF-
1233. Gjør tillegg/fradrag for 
sumvirkningen av postene 102-106. 

Spesielt for post 117 
For lottakere som får innberettet 
lottinntekt fra høvedsmann uten å 
være medeier i båt/bruk, vil personlig 
næringsinntekt være forhåndsutfylt 
under post 1.6.1 (fastsettelse av 
personinntekt) og under post 2.7.3 
(fastsettelse av alminnelig inntekt) i 
skattemelding for inntekts- og 

formuesskatt. Beløpene under disse 
postene vil imidlertid være brutto 
innberettet lottinntekt. Lottaker må 
selv korrigere det forhåndsutfylte 
beløpet i skattemelding for inntekts- 
og formuesskatt post 1.6.1 og post 
2.7.3. slik at dette samsvarer med 
næringsinntekt i post 117 i RF-1213. 

Fyller du ut noen av postene 112 – 
116, må du erstatte beløpene som er 
forhåndsutfylt i skattemeldinga for 
inntekts- og formuesskatt post 1.6.1 
og 2.7.3, med næringsinntekta fra 
post 117 i RF-1213 Fiske. Disse 
postene i skattemeldinga for inntekts- 
og formuesskatt er forhåndsutfylt på 
grunnlag av innrapportering via A-
ordningen. Du må huske å slette 
forhåndsutfylt post 1.6.1 og 2.7.3 i 
skattemelding for inntekts- og 
formuesskatt dersom du fyller ut 
postene 112 – 116 i RF-1213. 

Post 118. 
Posten kan nyttes for motregning av 
beregnet negativ personinntekt i 
enkeltpersonforetak som lottaker 
driver, og som kan samordnes. 
Beløpet hentes fra post 1.22 i RF-
1224 ”Personinntekt fra 
enkeltpersonforetak 2017” 

DEL B. Oversikt over 
driftstid i fiske og fangst 
Denne delen av skjemaet skal fylles 
ut av alle som krever særskilt fradrag 
innen fiske og fangst. 

I henhold til skatteloven § 6-60 og 
Finansdepartementets forskrift til 
skatteloven (FSFIN) § 6-60, er det en 
forutsetning for rett til særskilt fradrag 
at skattyteren personlig har drevet 
eller deltatt i fiske eller fangst på 
havet eller langs kysten som full 
beskjeftigelse i til sammen minst 130 
dager av inntektsåret.  

FSFIN § 6-60-2 bestemmer likevel at 
skattyter oppfyller vilkårene for 
særskilt fradrag dersom 
vedkommende har en arbeids- eller 
oppdragsavtale som i gjennomsnitt 
forutsetter minst 130 dagers 
deltakelse pr. år. For fisker med 
ansvar for det fartøyet fisket skal 
utføres fra (selvstendig 
næringsdrivende), kan alternativt den 
forutsatte varighet dokumenteres 
med driftsopplegg for fartøyet. 

Med full beskjeftigelse menes at 
vedkommende disse 130 dagene i 
det vesentlige av tiden har hatt full 

beskjeftigelse med fiske og/eller 
fangst. 

Skattytere som gjennom hele året 
bare har hatt fiske som bierverv, kan 
således ikke kreve særskilt fradrag. 
Det gis f eks ikke fradrag til 
kilenotfiskere-/krokgarnfiskere som 
samtidig med fisket også driver 
gårdsbruk. 

Tidsrom hvor fartøyet er tatt ut av 
fiske for å utføre frakt- og/eller 
slepeoppdrag skal, med unntak av 
tilfeldige kortere oppdrag, ikke telle 
med ved beregningen. Det skal heller 
ikke perioder hvor fiskeren mottar 
dagpenger   under arbeidsløshet og 
tidsrom hvor skattyter mottar 
arbeidsavklaringspenger. 

Fiskere som på grunn av 
kvotereguleringer bare drar ut på 
fiske enkelte dager i en periode, 
anses som fullbeskjeftiget med fiske i 
dette tidsrommet forutsatt at fiske er 
eneste inntektsgivende beskjeftigelse 
i perioden, og at en viss regularitet i 
fisket kan dokumenteres. 

Reisedager ved på- og 
avmønstringer på fiske- og 
fangstfartøyer regnes med. 
Båteiere/høvedsmenn får medregnet 
den tid som går med til å hente eller 
frakte hjem mannskap og redskaper. 

Landligge som skyldes dårlig vær, 
må også regnes med i forhold til 
bestemmelsen om særskilt fradrag. 
Det samme gjelder landligge på 
grunn av andre uforutsette 
omstendigheter som f.eks 
fangststopp. Også tid som går med til 
kortere uforutsette 
reparasjonsopphold (akutte 
reparasjoner) mens båten er på fiske, 
kan regnes med. 

Har fiskeren ikke kunnet delta aktivt i 
fiske på grunn av sykdom, skal den 
tiden vedkommende har mottatt 
sykepenger regnes med i 130-
dagersperioden. Tid hvor fiskeren har 
mottatt fødselspenger etter 
folketrygdloven kapittel 14, skal også 
regnes med. 

Det skal fylles ut én linje for hver tur. 

DEL C. Oppgave for 
beregning av særskilt 
fradrag for fiskere og 
fangstfolk 
Det er en forutsetning for rett til 
særskilt fradrag at skattyteren har 
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hatt fullbeskjeftigelse med fiske 
og/eller fangst på havet eller langs 
kysten i til sammen minst 130 dager i 
inntektsåret, se rettledningen til del 
B. 

Dersom begge ektefeller oppfyller 
vilkårene for særskilt fradrag, må de 
fylle ut hvert sitt skjema "Fiske"       
(RF-1213) og ta sin andel av 
beløpene fra felles næringsoppgave 
inn i hvert sitt skjema "Fiske" 
(RF-1213) postene 201-230. 

Lønn for arbeid i land som ikke 
direkte er tilknyttet deltagelse i fisket, 
skal ikke medtas i grunnlaget for 
beregning av særskilt fradrag. F.eks 
gir hyre som fiskerikyndig på 
seismikkfartøy ikke rett til særskilt 
fradrag for fiskere 

Avsnitt 1. For enefiskere 
Dette avsnittet fylles kun ut av 
skattytere som har inntekter av 
enefiske. Hvorvidt enefisket har vært 
drevet hele eller bare deler av året, 
er uten betydning. Har enefiskeren 
deler av året drevet fiske i lag med 
andre, skal han for slike lottinntekter 
fylle ut avsnitt 2. 

Post 201. Fangstinntekter og 
pristilskudd mv. 
Her føres alle fangstinntekter inkl. 
pristilskudd som er ført i postene 
3000/3100/3200/3400 i 
næringsoppgaven. Føringstilskudd 
føres også her. Andre tilskudd som 
ikke kan anses som inntekt av fiske 
eller fangst, føres ikke her. Dette 
gjelder f.eks. likviditetstilskudd og 
investeringstilskudd. 

Post 202. Minstelott/garantilott ved 
enefiske 
Her føres minstelott/garantilott som 
gjelder enefiske. 

Post 204. Reduksjon av 
fangstinntekter og offentlige 
tilskudd ved fellesfiske 
Brutto fangstinntekter og offentlige 
tilskudd som er ført i post 201 
ovenfor, vil ofte inkludere både 
inntekter av enefiske og fiske som 
har vært drevet i lag med andre. Her i 
post 204 føres derfor til fradrag alle 
brutto fangstinntekter og offentlige 
tilskudd inkl. uttak av fisk, som har 
vært gjenstand for deling med andre 
(inkludert den delen som faller på 
han som ellers driver enefiske). 
Lottinntekten fra delingsfangsten 
føres i avsnitt 2, post 241. 

Post 211. Produktavgift 
Her føres produktavgift som er ført i 
næringsoppgaven post 3300. 

Postene 212, 213, 214, 215, 216, 
217 og 218. Diverse kostnader 
Her føres de kostnader i forbindelse 
med fiske som er kostnadsført i 
næringsoppgaven. Kostnadene i post 
217 skal spesifiseres i eget vedlegg. 

Post 219. Saldoavskrivninger 
Her føres saldoavskrivninger fra 
”Avskrivningsskjemaet” post 110. 

Post 230. Andel av sum kostnader 
i post 225 som gjelder enefiske 
Dersom kostnadene summert i post 
225 refererer seg til både enefiske og 
fellesfiske, vil utgiftene måtte fordeles 
tilsvarende, dvs. etter forholdet 
mellom post 205 «Inntekter av 
enefiske» og post 204 «Reduksjon 
for fangstinntekter og offentlige 
tilskudd ved fellesfiske». Beløpet 
utregnet i post 230 skal ikke 
overstige inntekter av enefiske ført i 
post 205. 

Post 240. Sum 
Dersom beløpet i post 240 er 
negativt, skal post 271 settes til 0. 

Avsnitt 2. For lott-, lønns- og/ 
eller hyremottakere 
Dette avsnittet benyttes av alle som 
for noen del av inntektsåret har hatt 
slik arbeidsinntekt fra fiske. 

Post 241. Mannslotter mv ved 
delingsfangst (og evt. 
redskapslott) 
Her føres alle lottinntekter/garantilott 
fra fiske som er drevet i lag med 
andre, inkludert fordel ved eget uttak 
av fisk. Eiers/medeiers mannslott 
skal spesifiseres i eget vedlegg. 

Beløpet skal ikke omfatte inntekt av 
frakt, slep, berging o.l. og heller ikke 
inntekt ved salg av tang og tare. 
Lottinntekter av arbeid på land med 
f.eks egning av liner, sløying av fisk, 
reparasjon av båt/redskap osv., skal 
bare medtas dersom mottakeren er 
en såkalt «landmann» som tilhører 
det faste mannskapet, og som 
utenom line-fiskesesongen deltar om 
bord i fiskebåten på vanlig måte 
sammen med resten av mannskapet. 
En forutsetning for særskilt fradrag er 
imidlertid at vedkommende hele året 
sett under ett er med om bord og 
deltar i fisket i større utstrekning enn 

han er på land og utfører arbeid som 
landmann for båtlaget. 

Post 242. Skipper-, bas- og 
driverlotter 
Skipperlott til reder tas bare med her 
når rederen deltar aktivt i fisket. 
Beløpet skal ikke omfatte inntekt ved 
frakt, slep, berging o l og heller ikke 
inntekt ved salg av tang og tare. 

Post 243. Fast lønn/hyre ved aktiv 
deltakelse i fiske 
Beløpet skal inkludere fordel ved 
eget uttak av fisk. 

Lønn/hyre under avspasering på land 
skal tas med i den utstrekning denne 
er betaling for allerede utført arbeid 
under fiske om bord i båten. Lønn for 
arbeid på land med f.eks egning av 
liner, sløying av fisk, reparasjon av 
båt/redskap osv. tas ikke med. Det 
samme gjelder inntekt ved frakt, slep, 
berging o.l, og inntekt ved salg av 
tang og tare. 

Post 244. Diverse tilskudd som 
ikke er innrapportert via A-
ordningen 
Her føres mottatte tilskudd som ikke 
er tatt hensyn til ved delingsfangst. 

Post 245. Refundert merverdiavgift 
for lottfiskere med redskapshold 
Lottaker fører her opp refundert 
merverdiavgift av egne redskaper 
som nevnt i post 253. Beløpet skal 
tilsvare det beløp som er tatt med inn 
i del A 1/A 2 post 103/113. 

Post 251. Lønninger, hyrer o l 
Her tas med de lønninger og hyrer 
som er dekket av egen mannslott, og 
som ikke er tatt med i fellesutgiftene 
ved delingsfangst. 

Post 252. Arbeidsgiveravgift til 
folketrygden 
Her tas med den arbeidsgiveravgiften 
som refererer seg til utbetalingene 
som er ført i post 251. 

Post 253. Utgifter til egne 
redskaper 
Lottaker fører her opp utgifter til 
redskaper som han holder selv, og 
som skal dekkes av lottinntekten. 
Beløpet skal tilsvare det beløp som 
er ført i del A 1/A 2 post 106/116. 
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Post 254. Kostutgifter 
Her føres kostutgifter som ikke er ført 
til fradrag som fellesutgifter før deling 
av fellesfangst. 

Post 255. Dokumenterte 
merkostnader pga. fravær fra 
hjemmet 
Fradragsretten for ulegitimerte 
"småutgifter" er opphevet med 
virkning fra og med inntektsåret 
2016. Hvis vilkårene for øvrig er 
oppfylt, er det fortsatt fradragsrett for 
dokumenterte merkostnader etter 
sktl. § 6-13. 

Avsnitt 3. Fellesposter, 
beregning av særskilt fradrag 
og samordning med evt. 
særskilt fradrag for sjøfolk 

Post 274. Sykepenger til  fisker 
Her føres sykepenger mv. når disse 
erstatter arbeidsinntekt av fiske. 

I denne posten føres også 
fødselspenger etter folketrygdloven 
kapittel 14 som erstatter 
arbeidsinntekt av fiske. 

NB: Dagpenger ved arbeidsledighet 
og arbeidsavklaringspenger skal ikke 
være med i grunnlaget for beregning 
av særskilt fradrag.  

Postene 300, 310 og 320  
Disse postene har som formål å 
foreta samordning, med et maksimalt 
fradragsbeløp på kr. 150 000, når 
skattyter både har krav på særskilt 
fradrag for fiskere og fangstfolk og 
særskilt fradrag for sjøfolk. 
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