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Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet på høring regelverksendringer knyttet til
avgift på produksjon av fisk, jf. Prop. 1 LS (2020-2021) Skatter, avgifter og toll 2021 pkt. 8.1. Høringen
gjelder forslag om endringer i forskrift 11. desember 2011 nr. 1451 om særavgifter
(særavgiftsforskriften), forskrift 23. november 2016 nr. 1360 til skatteforvaltningsloven
(skatteforvaltningsforskriften) og forskrift 21. desember 2007 nr. 1766 til utfylling og gjennomføring mv.
skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften).
Avgiften omfatter produsert laks, ørret og regnbueørret, og er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2021.
Avgiften på produksjon av fisk utformes som en ordinær særavgift, og det legges opp til at de registrerte
avgiftspliktige virksomhetene egenfastsetter avgiften i en særavgiftsmelding som er forhåndsutfylt med
utslaktingskvantum fra Fiskeridirektoratet. Registreringen som særavgiftspliktig for denne avgiften
foreslås å knyttes til akvakulturtillatelser med produksjonsenheter i territorialfarvannet. Avgiftsplikten
foreslås å oppstå på slaktetidspunktet, og avgiftsgrunnlaget foreslås å være sløyd fisk, eventuelt etter
omregning fra annen slaktetilstand (tilvirkningsgrad). Det er foreslått enkelte fritak fra avgiften.
Nærmere redegjørelse for forslaget følger av vedlagte høringsnotat.
Høringsdokumentene sendes ikke i papirversjon, men er vedlagt denne e-posten. Dokumentene ligger
også på Skatteetatens sider https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/. Vi ber om at den
enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner
mv.
Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. desember 2020.
Høringsinnspillene sendes til: horingsinnspill@skatteetaten.no.
Vi ber om at vår referanse 2019/12716 oppgis ved henvendelser i saken.
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