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Produktionsafgift til Fiskeafgiftsfonden for 2019 

1. januar 2019 træder ny bekendtgørelse om produktionsafgift på fisk landet af danske 
fiskefartøjer i kraft. Som noget nyt skal alle danske fartøjer betale følgende differentierede 
produktionsafgift til Fiskeafgiftsfonden udregnet efter årlig landingsværdi i stedet for de 2 
promille, som i 2018 blev opkrævet hos alle fartøjer. 

- Ingen fartøjer betaler afgift af den første ½ mio. kr. i landingsværdi. 
- Fartøjer, som lander for mere end ½ mio. kr. årligt, betaler en afgift på 4 promille. 
- Fartøjer, som lander for mere end 25 mio. kr. årligt, betaler yderligere 2 promille af 

landinger ud over 25 mio. kr.   
 
Opkrævningen/tilbageholdelse af afgift i 2019 sker på følgende måde: 

- Fiskeafgiftsfonden udsender i december måned en liste (”0 promille-liste”) til samtlige 
opkøbere over fartøjer, som ikke forventes at opnå en samlet landingsværdi på ½ mio. 
kr. i 2019, og som derfor ikke skal betale produktionsafgift. 
 

- Fra og med 1. januar 2019 tilbageholder alle opkøbere løbende 4 promille af landinger 
hos fartøjer, som ikke fremgår af ”0 promille-listen”.  
 

- Fiskeafgiftsfonden opkræver 2 promille yderligere hos fartøjer, der i løbet af 2019 
overskrider 25 mio. kr. i landingsværdi, og når 2019 er afsluttet, refunderer 
Fiskeafgiftsfonden fartøjer for afgift betalt af landinger op til ½ mio. kr. i 2019.  

  
Opkøbere skal indsende oplysninger til Fiskeafgiftsfonden, når året er omme 
For at Fiskeafgiftsfonden kan refundere og opkræve de ekstra 2 promille, er der behov for 
følgende oplysninger fra opkøberne, når året er omme (en tekstfil eller et excelark): 

- Havnekendingsnr. 
- Fartøjsejer / virksomhed 
- Samlet landingsværdi 
- Tilbageholdt landingsværdi 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Anni Lundfold 

al@dkfisk.dk 

Til Auktioner og Samlecentraler 
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