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Skattekontoret Unntatt off.,  

jf. offl. § 13 jf. skfvl.  

§ 3-1 

Arkiv 714.2 

Se veiledningen på 

baksiden. 

Send søknaden til regionen der kjøper er 

merverdiavgiftsregistrert. 

Søknad om skattekontorets erklæring ved avgiftsfritt kjøp av fiskefartøy under  

15 meter lengde, jf. merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd bokstav f) og 

merverdiavgiftsforskriften §§ 6-9-1 og 6-9-2 
 

 

Kjøpers (den avgiftspliktiges ) navn 
 
Organisasjonsnummer 

 

 

 
Postadresse (gate vei)                 Postnr. og sted 

 

 

 
Fylke og kommune 

 

 
Selgers navn (selger må være merverdiavgiftsregistrert) 

 

 
Organisasjonsnummer 

 
Postadresse (gate vei)              Postnr. og sted 

 
Fylke og kommune 

 

 
 
Navn på fartøyet 

 
Kallesignal og Fiskeregistreringsnr 

 
Lengde i meter 

 

 

 
Navn på produsent: 

Kjøpesum: 

 
Er dette en kombinert yrkes-/fritidsbåt? 

  Ja         Nei 

 

Erklærer du at fartøyet utelukkende vil være til bruk i kjøpers yrkesmessig fiske?            Ja                   Nei  

 

 Angi hvilken fiskeri-utrustning fartøyet har: 

 

Vil fartøyet søknaden gjelder ha kvote og hvis ja; hvilken type? 

 

Eier du andre fartøy (angi fiskeriregistreringsnr. og kvotetype): 

 

Andre opplysninger: 

 

 
 
Vedlagt søknaden må følge: 

 

- Dokumentasjon på avgiftspliktig omsetning innen fiske og fangst med minimum kr 50 000 de siste 12 månedene før båtkjøpet     

(lottinntekt og omsetning fra andre juridiske subjekter medregnes ikke). 

 

- Underskrevet og datert kjøpekontrakt . 

 

 
Sted    Dato     Avgiftspliktiges forpliktende underskrift (kjøper) 
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Veiledning til skjema for egenerklæring og søknad om skattekontorets 

bekreftelse ved avgiftsfritt kjøp av fiskefartøy under 15 meter 
 

 

Reglene 

Omsetning av fiskefartøy på minst seks meter og driftsutstyr som leveres sammen med fartøyet er 

fritatt fra merverdiavgiftsberegning.  Fritaket gjelder bare fartøy som kun brukes til fiske.  Det er 

videre en forutsetning at båtens byggemåte og utstyr gjør den skikket til fiske.  Båten må ikke ha 

utenbordsmotor, herunder hekkaggregat. 

 

Reglene om fritaket står i merverdiavgiftsloven § 6-9 første ledd f) og merverdiavgiftsforskriften §§ 

6-9-1 og 6-9-2.  Bestemmelsene finner du på lovdata.no. 

 

Krav til dokumentasjon 

For fiskefartøy mellom seks og femten meter må fritaket dokumenteres med en bekreftelse fra 

Skattekontoret.  I bekreftelsen må det fremgå at kjøperen er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og i 

løpet av de siste tolv månedene har hatt omsetning av råfisk (ikke foredlet fisk som tørrfisk eller saltfisk), sel, 

hval, tang eller tare som overstiger beløpsgrensen for registrering i Merverdiavgiftsregisteret. 

 

Det må også foreligge en erklæring fra kjøper om at fartøyet bare skal brukes til yrkesmessig fiske. 

 

For fartøy over 15 meter gjelder ikke disse spesielle dokumentasjonskravene. 

 

Du kan lese mer om fritaket og dokumentasjonskravene i Merverdiavgiftshåndbokas punkt 6-9.3, 

ved stikkordet "Fiskefartøy".  Merverdiavgiftshåndboka finner du på skatteetaten.no. 

 

Søknaden 

Bruk det vedlagte skjemaet når du ber om en bekreftelse fra skattekontoret, og send det til 

skattekontoret i din region.    

 

Legg ved dokumentasjon (normalt sluttsedler) på avgiftspliktig omsetning innen fiske og fangst 

med minimum kr 50 000 i løpet av de siste 12 månedene før båtkjøpet (lottinntekt og omsetning fra 

andre juridiske subjekter medregnes ikke).  Legg også ved kopi av datert kjøpekontrakt. 

 

Saksbehandlingen 

Vi behandler saken så raskt vi kan.  For raskest mulig behandling må du sende inn all nødvendig 

dokumentasjon sammen med skjemaet.  Bekreftelsen vil bli sendt til selger, med kopi til deg. 

 

Hvis vi ikke finner grunnlag for å sende deg en bekreftelse gir vi beskjed om det.  Du kan i så fall 

sende en klage.  Dette gir vi nærmere informasjon hvis det blir aktuelt. 

https://lovdata.no/
http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Handboker/merverdiavgiftshandboken/kapitler/6/?mainchapter=181190&chapter=181250#x181250
http://www.skatteetaten.no/no/Person/
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor/

