
 

Forskriftens § 3 lyder i dag: 

 
§ 3. Fastsettelse og innkreving mv. 

 
Tollmyndighetene er avgiftsmyndighet for eksportavgiften, jf. lov 21. desember 2007 nr. 

119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-5 første ledd bokstav b. Skattekontoret er 
innkrevingsmyndighet for eksportavgiften. De innkrevde midlene overføres til en konto som 
forvaltes av Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 
AS. Eksportavgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

0 Endret ved forskrifter 19 aug 2005 nr. 906 (i kraft 1 sep 2005), 21 des 2006 nr. 1567 (fom 1 nov 2006), 21 aug 2009 nr. 1100  

(fom 1 sep 2009), 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016), 23 des 2021 nr. 3912 

(i kraft 1 jan 2022). 

 
 

Forskriftens § 3 skal lyde: 

 

§ 3. Fastsettelse og innkreving mv. 

 

Tollmyndighetene er avgiftsmyndighet for eksportavgiften, jf. lov 21. desember 2007 nr. 
119 om toll og vareførsel (tolloven) § 1-5 første ledd bokstav b. Skattekontoret er 
innkrevingsmyndighet for eksportavgiften. De innkrevde midlene overføres til en konto som 
forvaltes av Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering 
AS. Eksportavgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

 

Bestemmelsene om utførsel av varer, saksbehandling, fastsetting og kontroll i lov 21. 
desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) gjelder tilsvarende for avgift på 
fiskeeksport.  
 

Avgiftsplikten oppstår på utførselstidspunktet. 
 

Bestemmelsene om betaling og innkreving av toll, herunder reglene om 
tvangsgrunnlag, betaling, forfall, renter og foreldelse, gitt i lov 17. juni 2005 nr. 67 om 
betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven), gjelder tilsvarende 
så langt de passer ved innkreving av avgift på fiskeeksport. 
 

Når det er beregnet for lite, for mye eller ikke er beregnet avgift, kan tollmyndighetene 
treffe vedtak om endring. Vedtak om endring til ugunst må treffes innen tre år etter at 
utførselsdeklarasjonen eller avgiftsoppgaven er godkjent av tollmyndighetene. Fristen er 
likevel tre år fra tollmyndighetene oppdaget feilen dersom den avgiftspliktige eller dennes 
representant forsettlig eller uaktsomt har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger. 
Spørsmål om endring til gunst må tas opp innen tre år etter fastsettelsen. Tollmyndighetene 
kan likevel av rimelighetsgrunner treffe vedtak om endring til gunst også i andre tilfeller der 
det er beregnet for mye avgift på grunn av feil som skyldes tollmyndighetene. 

 
Bestemmelsene i denne paragraf gjelder tilsvarende ved direkte levering av fisk og 

fiskevarer fra norsk fiskefartøy fra fangstfelt utenfor tollområdet til utlandet eller til 
utenlandsk fartøy med de særlige bestemmelsene som følger av § 3a. 
 

 

0 Endret ved forskrifter 19 aug 2005 nr. 906 (i kraft 1 sep 2005), 21 des 2006 nr. 1567 (fom 1 nov 2006), 21 aug 2009 nr. 1100 

(fom 1 sep 2009), 8 juni 2010 nr. 790, 25 juli 2013 nr. 929, 17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016), 23 des 2021 nr. 3912 

(i kraft 1 jan 2022) 
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Forskriftens § 3a lyder i dag: 
 

§ 3a. Fastsettelse mv. ved direkte leveranser til utlandet eller til utenlandsk fartøy 

Ved direkte levering av fisk og fiskevarer fra norsk fiskefartøy fra fangstfelt utenfor 
tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy oppstår avgiftsplikten ved levering. 

Leveransene skal deklareres til tollmyndighetene i tollvesenets elektroniske 
fortollingssystem (TVINN) ved bruk av skjema RD-0016 eller RD-0018. Deklarasjonen skal 
sendes til den tollregionen hvor deklaranten er hjemmehørende. 

0 Tilføyd ved forskrift 8 juni 2010 nr. 790 (i kraft 1 juli 2010), endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2014), 

17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016). 

 
 
Forskriftens § 3a skal lyde: 
 

 
§ 3a. Fastsettelse mv. ved direkte leveranser til utlandet eller til utenlandsk fartøy 

 
Ved direkte levering av fisk og fiskevarer fra norsk fiskefartøy fra fangstfelt utenfor 

tollområdet til utlandet eller til utenlandsk fartøy oppstår avgiftsplikten ved levering. 
 
Leveransene skal deklareres til tollmyndighetene av fiskesalgslagene. Leveransene 

deklareres på en utførselsdeklarasjon med prosedyrekode for direkte levering til utlandet, 
og ellers etter de regler som framgår av tollforskriften § 4-11-1. Leveransene deklareres 
fortløpende med mindre andre tillatelser er gitt av tollmyndighetene. Grunnlaget for avgiften 
og statistisk verdi som deklareres skal være varens verdi ved levering. 

 

0 Tilføyd ved forskrift 8 juni 2010 nr. 790 (i kraft 1 juli 2010), endret ved forskrifter 20 des 2013 nr. 1665 (i kraft 1 jan 2014), 

17 des 2015 nr. 1712 (i kraft 1 jan 2016) 
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