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Forslag til forskriftsendringer 

 
 

 

1. I forskrift 22.mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og 

fiskevarer gjøres følgende endringer: 

 

§ 4 første ledd nr. 2 skal lyde: 

 

Det skal svares en markedsavgift på 7,5 promille av fob-verdien av eksportert fisk og 

fiskevarer.  

 

§ 4 første ledd nr. 3 ny bokstav e) skal lyde: 

 

e)  Fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge når varene transporteres 

videre til utenlandsk destinasjon.   

 

§ 6 overskrift skal lyde:  

 

§ 6 Oppgaver for Eksportutvalget, Fiskeridirektoratet og toll- og avgiftsetaten 

 

§ 6 sjette ledd skal lyde: 

 

Toll- og avgiftsetaten fastsetter og innkrever markedsavgiften og fører kontroll med at 

forbudet mot eksport fra eksportører som ikke er registrerte overholdes.  Toll- og 

avgiftsetaten foretar også eventuell etterberegning og tilbakebetaling av markedsavgift.   

 

 

2. I forskrift 11. oktober 2000 nr. 1056 om avgift til forskning og utvikling 

i fiskeri- og havbruksnæringen gjøres følgende endringer: 

 

§ 5 skal første, andre og tredje ledd skal lyde: 

 

FoU-avgiften skal beregnes av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer.  

 

Avgiftssatsen skal utgjøre 3 promille av avgiftsgrunnlaget.  

 

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.  

  

§ 5 nytt fjerde ledd skal lyde: 

 

Det svares ikke FoU-avgift for følgende forsendelser:  

 

a) Varer hvor eksportavgiften for en sending er mindre enn 150 kroner.  

b) Fisk og fiskevarer til Verdens Matvareprogram. 
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c) Fisk og fiskevarer kanalisert via hjelpeorganisasjoner. 

d) Varer som Mattilsynet ikke godkjenner for import og som derfor sendes ut av Norge.   

e) Fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge når varene transporteres 

videre til utenlandsk destinasjon. 

 

§ 5 fjerde ledd blir femte ledd og skal lyde: 

 

Toll- og avgiftsetaten fastsetter og innkrever FoU-avgiften. Innkreving skal samordnes med 

avgift etter forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer 

i samsvar med regler i egen forskrift.  Toll- og avgiftsetaten foretar også eventuell 

etterberegning og tilbakebetaling av FoU-avgift.   

 

 

3. I forskrift 13. desember 2000 nr. 1253 om samordnet innkreving av 

avgift på fiskeeksport gjøres følgende endringer: 

 

§ 2 skal lyde:  

 

§ 2 Eksportavgift  

 

Eksportavgiften skal beregnes av fob-verdien av eksportert fisk og fiskevarer. Avgiftssatsen 

skal utgjøre 1,05 prosent av avgiftsgrunnlaget.  

 

Det svares ikke eksportavgift for følgende forsendelser:  

 

a) Varer hvor eksportavgiften for en sending er mindre enn 150 kroner.  

b) Fisk og fiskevarer til Verdens Matvareprogram. 

c) Fisk og fiskevarer kanalisert via hjelpeorganisasjoner. 

d) Varer som Mattilsynet ikke godkjenner for import og som derfor sendes ut av 

Norge.   

e) Fisk og fiskevarer som ikke har vært fortollet inn i Norge når varene transporteres 

videre til utenlandsk destinasjon. 

 

§ 3 skal lyde: 

 

§ 3 Innkreving 

 

Eksportavgiften fastsettes og innkreves av toll- og avgiftsetaten.  Toll- og avgiftsetaten 

foretar også eventuell etterberegning og tilbakebetaling av eksportavgift.  De innkrevde 

midlene overføres til en konto som forvaltes av Eksportutvalget for fisk AS og Fiskeri- 

og havbruksnæringens forskningsfond i fellesskap.  Eksportavgiften er tvangsgrunnlag 

for utlegg.  

 

For innkreving av eksportavgift for direkte leveranser til utlandet eller til utenlandsk fartøy 

fra norsk fiskefartøy skal salgslag som har vedtekter som er godkjent i medhold av lov 14. 
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desember 1951 nr. 3 om omsetning av råfisk (råfiskloven) melde fra om slike leveranser til 

toll- og avgiftsetaten.  Slik melding skal forestås av det salgslaget som organiserer 

førstehåndsomsetningen i det distriktet der fartøyet er merkeregistrert, dersom salgslagets 

område ikke omfatter hele landet.    

 

4. Forskrift 30. desember 1988 om avgift på hermetikk oppheves 

 

5. Forskriftsendringen(e) over trer i kraft 1. januar 2010 


