
Særavgiftsmelding for forhåndsfastsetting av avgift på produksjon av fisk

1. Opplysninger om registrert virksomhet
Organisasjonsnummer

Virksomhetens navn Adresse

Postnr  Poststed

3.  Produksjon av fisk - PF
Avgiftsgruppe (1) Mengde (2) Tilleggskode (3) Sats (4) Beløp i NOK (5) Sum avgiftsbeløp (6)

Sum avgiftsbeløp

4.  Merknader

Oppgi antall vedlegg i denne særavgiftsmeldingen

SNU ARKET Side 1 av 2 

Hvilken periode leveres særavgiftsmeldingen for?
(Det må leveres ett skjema pr. Skattleggingsperiode)

Skattleggingsperiode

2.  Opplysninger om boet/opphørt virksomhet
Bobestyrer/kontaktperson for boet eller virksomheten Telefon

Adresse

Kontonummer for utbetaling av avgift

Dato for beslutning om opphør/åpning av konkursbo Dato for når boet skal sluttes eller når virksomheten endelig skal opphøre

Opphør Konkurs Annet

Kryss av for ETT av valgene:

Dato Underskrift*
Jeg bekrefter at informasjonen i skjemaet er riktig.

* Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 8-4 og § 8-15 med forskrift

Endringsmelding



Særavgiftsmelding for forhåndsfastsetting av avgift på produksjon av fisk

Side 2 av 2 

Veiledning

Bruk av skjemaet
Du skal bruke særavgiftsmeldingen (skjemaet) for å forhåndsfastsette avgift på 
produksjon av fisk når virksomheten har opphørt eller ved konkurs.

Se Skatteetaten.no/fiskeproduksjon

Hvem har plikt til å sende skjema for forhåndsfastsetting av avgift for 
produksjon av fisk?
- Virksomheter som opphører eller har gått konkurs i 2021, før fristen for ordinær 
rapportering 18.1.2022. 

Når skal virksomheten sende skjema for forhåndsfastsetting av avgift på 
produksjon av fisk?
- Skjemaet sendes inn før oppløsning av konkursboet eller før virksomheten 
endelig opphører. 

For hvilken periode skal virksomheten levere særavgiftsmelding?
Virksomheten skal levere én særavgiftsmelding for hele skattleggingsperioden; 1. 
januar 2021 og frem til virksomhetens opphør.

Hvilke opplysninger skal tas med ved forhåndsfastsetting av avgift på 
produksjon av fisk?
Ved opphør eller konkurs skal virksomheten levere opplysninger om 
avgiftsgrunnlag og -beregning mv. frem til slutningsdagen eller oppløsningsdagen. 

Følgende opplysninger for produksjon av fisk må tas med: 

1.  Avgiftsgruppe – type fisk og tilvirkningsgrad
PF 100 Laks, sløyd vekt
PF 101 Laks, hodekappet vekt
PF 102 Laks, rund vekt WFE
PF 200 Regnbueørret, sløyd vekt
PF 201 Regnbueørret, hodekappet vekt
PF 202 Regnbueørret, rund vekt WFE
PF 300 Ørret, sløyd vekt
PF 301 Ørret, hodekappet vekt
PF 302 Ørret, rund vekt WFE

2.  Mengde
Mengde må være et positivt tall. Mengde oppgis i kilo.

3.  Tilleggskode
Tilleggskode benyttes for å angi et fritak for avgift på produksjon av fisk.  
Det gjelder avgiftsfri levering av fisk som fritas fra avgiftsplikten. 
Det gis fritak for produksjon av fisk som leveres;

• a) til diplomater (kode 11)

• b) til NATO og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred (kode 12),

• c) til Den nordiske investeringsbanken (kode 13),

• d) vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag (kode 39).

4.  Sats
Satsen for 2021 er 40 øre per kilo produsert (sløyd) fisk. Avgiften blir beregnet 
ved bruk av omregningsfaktorer for andre tilvirkningsgrader (avgiftsgruppe) enn 
sløyd vekt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Beløp i NOK

Klage/endring 
Meldingene kan endres etter reglene i skatteforvaltningsloven § 9-4. Dette gjelder 
likevel ikke grunnlag som er fastsatt av skattemyndighetene, eller på områder 
hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll. En endring 
må være kommet fram til skattemyndighetene senest tre år etter leveringsfristen 
for særavgiftsmeldingen. 

Skattekontoret kan endre grunnlaget etter reglene i skatteforvaltningsloven § 12-1. 

Skattemyndighetene kan endre enhver avgiftsfastsetting når fastsettingen er 
uriktig.
Skattemyndighetene skal ta opp skattefastsettingen til endring når:

a) endringen følger av, eller forutsettes i, utfallet av et søksmål

Skattemyndighetene kan fastsette det faktiske grunnlaget for avgiftsfastsettingen 
ved skjønn når det ikke foreligger noen fastsetting etter kapittel 9 i 
skatteforvaltningsloven eller leverte meldinger ikke gir et forsvarlig grunnlag å 
bygge fastsettingen på.

Avgiftspliktige kan klage etter reglene i skatteforvaltningsloven § 13-1.

Avgiftsgruppe Kr

Laks, sløyd vekt 0,4000

Laks, hodekappet vekt 0,4500

Laks, rund vekt WFE 0,3556

Regnbueørret, sløyd vekt 0,4000

Regnbueørret, hodekappet vekt 0,4460

Regnbueørret, rund vekt WFE 0,3524

Ørret, sløyd vekt 0,4000

Ørret, hodekappet vekt 0,4500

Ørret, rund vekt WFE 0,3556


