Værdiafgift af fisk og skaldyr:
Af fisk og skaldyr, der oplosses fra fiskefartøjer i uforarbejdet eller forarbejdet stand, betales en afgift på
2,4 % af værdien ved salg i første hånd, dog maksimalt 27.000 kr. pr. landing.
Ved landing forstås den samlede last pr. anløb fra det enkelte fartøj.) Vareafgift af fisk m.v. betales af
aftageren (auktionsholderen, fiskehandleren, fiskeopkøberen el.lign.), der til Havnen skriftligt skal angive
beregningsgrundlaget.
Angivelsen kan efter tilladelse fra Havnen afgives for et nærmere bestemt tidsrum, dog højst en måned.
Aftageren er på forlangende pligtig til at afgive specifikation over indkøbene, ligesom førere af ovennævnte
fartøjer på Havnens forlangende er pligtige til at give oplysning om lastens værdi og vægt, samt til hvem
den er solgt. Det påhviler aftageren/ føreren af det enkelte fartøj selv overfor havnen at dokumentere, at
en ladnings værdi har været over 1.125.000 kr., hvis bestemmelsen om maksimumsafgiften på 27.000 kr.
ønskes anvendt.
Transitlandinger:
Ved transitlandinger forstås landinger der losses til lastbil ell. og køres til auktion, opkøber eller
forarbejdningsvirksomheder uden for Hvide Sande Havn.
Ved transitlandinger skal havnevagten kontaktes minimum 1 time før ETA, på tlf. nr. 97 31 16 33, eller på Email: portcontrol@hvshavn.dk
Skibet skal inden anløb eller straks efter, aflevere registrering der indeholder:

•
•
•
•
•

Skibets data
Reder, navn adresse, kontaktoplysninger, og bankforbindelse
Modtager af fisken, Virksomhedsnavn adresse, kontaktoplysninger, og bankforbindelse
Fiskens art, mængde, og forventede værdi.
Modtager skal være, af havnen godkendt, auktion, opkøber eller forarbejdningsvirksomhed.
Hvide Sande Havn kan på forlange kræve sikkerhedsstillelse for den forventede værdiafgift.

Modtageren skal angive beregningsgrundlaget, og er på forlangende pligtig til at afgive specifikation
over landingen, ligesom førere af ovennævnte fartøjer, på havnens forlangende, er pligtig til skriftligt
at give oplysning om lastens værdi og vægt.
Værdiafgift, og andre ydelser, faktureres ikke til private/reder, men kun via dansk agent, godkendt
auktion, fiskeopkøber eller forarbejdningsvirksomhed.
Hvis fisk eller skaldyr ikke sælges i første hånd via en fiskeauktion og hvis værdien af den solgte
landing, er mindre, sammenlignet med gennemsnitsprisen på udvalgte fiskeauktioner, samme dag, kan
Hvide Sande Havn udstede en ekstra regning på 2,4 % af forskellen.
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