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Svar på uttalelse om endring av årsavgift for tilsyn med fiskemottak
Vi viser til e-post datert 5. desember 2019 vedlagt uttalelse fra Fiskekjøpernes Forening
(FiFor) til Nærings- og fiskeridepartementet om økning i satsen for årsavgiften for
Justervesenets tilsyn med fiskemottak. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare
henvendelsen.
I uttalelsen skriver dere at FiFor reagerer både på at en såpass stor endring i
avgiftsberegningen vedtas uten forutgående høringsprosess og at den bakenforliggende
årsaken skyldes presisering av beregningsgrunnlag for fryselagrene. Dere viser til at dette
medfører at fiskemottakene som kjøper fersk fisk må subsidiere avgiftslettelsen til
fryselagrene, noe FiFor ikke kan akseptere.
For 2018 fastsatte Nærings- og fiskeridepartementet en ny modell for årsavgiften for
fiskemottak som innebærer at virksomheter som tar imot fisk skal betale en viss promille av
verdien av fisken som ble tatt imot, slik verdien fremkommer på sluttseddelen. Denne
endringen ble sendt på forutgående høring i desember 2017.
Omleggingen førte til at flere av fryselagrene ble fakturert for et langt høyere beløp i 2018
enn i 2017. I etterkant av endringen presiserte derfor departementet hvordan forskrift om
målenheter og måling § 6-3 første og annet ledd skal tolkes. Departementet har presisert at
for fryselagre må forskriften § 6-3 forstås slik at årsavgiften for tilsyn blir beregnet på
grunnlag av selskapenes omsetning slik det fremkommer av siste årsregnskap. Dette
beregningsgrunnlaget er betydelig lavere enn omsetningsverdien på fisken.
I beregningene av ny promillesats for 2019 er det tatt høyde for denne presiseringen.
Modellen for øvrig er ikke endret, og den totale avgiftsbelastningen for bransjen er heller ikke
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endret fra 2018 til 2019. Den eneste endringen er dermed at årsavgift for fiskemottak øker
som følge av at nøytrale fryselagre skal betale mindre og øvrige aktører mer enn det som i
utgangspunktet lå til grunn for 2018. Endringen gjenspeiler de faktiske kostnadene ved
tilsynet og er i tråd med bestemmelsene i Finansdepartementets rundskriv om statlig gebyrog avgiftsfinansiering. Promillesatsen ble derfor vedtatt uten høring.
Vi har forståelse for reaksjoner ved endringer i størrelsen på gebyr og avgifter, spesielt for
små aktører. Vi viser likevel til at selv om satsen har økt fra 0,58 promille av fiskemottakets
(selskapets) omsetning av fisk i 2018 til 0,8920 promille i 2019, utgjør dette fortsatt en svært
liten del av mottakets omsetning. Det er fortsatt slik at avgifter på mindre enn 1000 kroner
ikke kreves inn.
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