
Til deg som selger egen fangst



Slik dokumenterer du salg av fisk direkte til forbruker

Hovedregelen er at du skal registrere alle salg fortløpende på kassaapparat, 
terminal eller likeverdig system. Dersom du har omsetning under 
280.9021  kroner og ikke har kassaapparat må du enten: 

• føre kontantsalget fortløpende i innbundet bok med 
forhåndsnummererte sider, eller

• bruke kvitteringsblokk og dokumentere salget med gjenpart 
av daterte, forhåndsnummererte salgsbilag

1. Kontantsalget kan ikke overstige tre ganger folketrygdens grunnbeløp (G). 
Pr 01.05.17 er 3G 280.902 kroner.

Du skal registrere den faktiske salgsprisen, ikke minsteprisen, for hvert 
enkeltsalg fortløpende. Ved kaisalg skal den faktiske salgssummen for 
hvert fiskeslag, eksklusiv merverdiavgift, også skrives på sluttseddelen.

Husk:
Inntektene fra fjoråret skal føres i næringsoppgavens post 
3000. Frist for innlevering: 31. mai

NB! Har du flere virksomheter/nytt organisasjonsnummer, sjekk at du 
bruker riktig organisasjonsnummer på sluttseddelen.   

Spørsmål og svar om dokumentasjonskravene når du driver virksomhet 

• Jeg selger så lite, da gjelder vel ikke reglene for meg?         
Driver du næringsvirksomhet og selger fisk/sjømat og får betaling 
med det samme, skal du dokumentere salget fortløpende, 
uavhengig av størrelsen på omsetningen. 

• Trenger jeg å registrere salget når kunden bruker mobilapplikasjonen 
Vipps eller lignende? 
Ja, Vipps er kun en betalingsløsning på linje med kontanter 
og bankkort. Alle salg skal registreres, uavhengig av hvilken 
betalingsløsning kunden benytter. 

• Får jeg fradrag for kostnader jeg har i tilknytning til salg av fisk? 
Ja, du kan føre fradrag for kostnader i forbindelse med skatte- 
pliktig inntekt. Fradraget føres i næringsoppgaven. 

Reglene for dokumentasjon av kontantsalg er hjemlet i bokførings-    
forskriftens § 5-3-2 og § 5-4. Mer informasjon finner du på skatteetaten.no 
(bedrift/selger du egen fangst) 

Har du ikke registrert virksomheten din i Merverdiavgiftsregisteret? 
Alle næringsdrivende med omsetning over et visst beløp (som oftest  
50 000 kroner i løpet av en 12-måneders periode) skal søke om         
registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Alle organisasjonsformer må registreres i Brønnøysundregistrene før 
registrering i Merverdiavgiftsregisteret.

Mer informasjon finner du på skatteetaten.no (Merverdiavgiftsregisteret 
- registrer din virksomhet)
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