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HØRING - FORSLAG TIL FORSKRIFTSENDRINGER KNYTTET TIL  EKSPORT AV
FISK OG FISKEVARER

Vi viser til høringsbrev datert 2.io.2oo9 vedr forslag til endringer i forskrift knyttet til
eksport av fisk og fiskevarer.

Norges Råfisklag støtter den foreslåtte endringen med en harmonisering av eksportavgiften
som medfører økt eksportavgift for bl.a. hvitfisk og skalldyr. Vi viser i denne
sammenhengen til utdrag fra vedtak i sak R-o6 i vårt representantskap i 2009:

Representantskapet ønsker styrking av markedsføringen av norsk villfanget fisk, mv., og
støtter forslaget om økning av eksportavgiften. Myndighetene og næringen bør i samarbeid få
fram prosjekter for en langsiktig oppbygging av markedene for næringens produkter,
herunder også se på dagens manglende struktur i eksportleddet.

Representantskapet ber styret initiere et prosjekt med målsetting om å satse tungt på markedsføring av
fisk  i  det norske markedet.

Fiskeri-  og kystdepartementet oppfordres til  å se på sammensetningen av styret i
Eksport utvalget for fisk  slik at førstehåndsleddet får en sterkere representasjon,  og slik at
styrets øvrige sammensetning i større grad representerer mangfoldet av fiskeindustribedrifter
i Norge.

Når det gjelder næringens diskusjon om belastningen ved økt eksportavgift, vil vi henlede
oppmerksomheten til rapport 5/2008 fra Nofima Marked utgitt i mars 2008. Rapporten
drøftet skatte- og avgiftsovervelting i en verdikjede. I rapportens sammendrag vedr. en
analyse av konsekvensene av økt eksportavgift på fersk laks, står følgende:

"Vår konklusjon er at en økning i  eksportavgiften i  liten grad påvirket eksportørenes
marginer eller lønnsomhet,  selv om det var eksportørene som i første hånd  betalte avgiften.
Byrden ble således veltet over på andre aktører, som konsumenter,  oppdrettere og
foredlingsindustri."
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Når det gjelder forslaget om at fiskesalgslagene skal melde norske direktelandinger av fisk i
utlandet, til toll- og avgiftsetaten, så har vi ingen innvendinger mot dette. I praksis er det
langt på vei slik dette foregår i dag ved at vi foretar tolldeklarering av de fleste landinger i
utlandet fra fartøy hjemmehørende hos oss.

Med vennlig hilsen
NORGES RAFISKLAG

vein Ove Haugland
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