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Bilag 1 

Eksempler på beregning af afgifterne i ressourcerentemodellen 

 

Eksempel 1: Rejefartøj i det havgående fiskeri med 25 pct. indhandlingspligt 

I eksemplet i nedenstående tabel antages et rejefartøj i det havgående fiskeri at fiske 

1.000 tons rejer, hvor 25 pct. af fangsten bliver indhandlet, og den resterende mængde 

bliver produceret til havs til direkte eksport. Hvis den gennemsnitlige eksportpris per kg 

rejer er på 30 kr., beregnes afgiftsprocenten af eksportværdi som 30 kr. – 12 kr. 

(minimumspris) = 18 kr. som svarer til afgiftsprocent på 18 pct. Men på grund af 

afgiftsloft er sat til 17,5 pct. sættes afgiftsprocenten til 17,5 pct. Den gennemsnitlige 

indhandlingspris antages 10 kr.pr.kg., hvilket overstiger minimumsprisen på 8 kr.pr.kg., 

hvorfor afgiftsprocenten på indhandlingsværdi sættes til 5 pct. Den samlede afgift som 

pålægges fartøjet beregnes brutto til ca. 4 mio.kr., som svarer til ca. 16 pct. af den 

samlede omsætning.  

 

Fangstmængde, tons                  1.000  

  Eksportmængde, tons                   750  

  Indhandlingsmængde, tons                   250  

Beregning af afgiftsprocent, eksport   

  Gns.eksportpris kr.pr.kg. 30 

  Minimumspris kr.pr.kg. 12 

  Afgiftsprocent, eksport 17,5% 

Beregning af afgiftsprocent, indhandling   

  Gns.indhandlingspris kr.pr.kg. 10 

  Minimumspris kr.pr.kg. 8 

  Afgiftsprocent, indhandling 5% 

Omsætning          25.000.000  

  Eksportværdi, kr.          22.500.000  

  Indhandlingsværdi, kr.            2.500.000  

Afgifter i alt            4.062.500  

  Eksportafgift, kr.            3.937.500  

  Indhandlingsafgift, kr.              125.000  

Gns.afgift omregnet til kg                      4,1  

  Eksport, kr.pr.kg.                      5,3  

  Indhandling, kr.pr.kg                      0,5  

Afgifter i alt som andel af omsætning 16,25% 
Note: Det antages at rederiet sælger eksport og indhandling til samme priser og de gennemsnitlige priser. 
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Eksempel 2: Hellefiskefartøj i det havgående fiskeri med 25 pct. indhandlingspligt 

I eksemplet i nedenstående tabel antages et hellefiskefartøj i det havgående fiskeri at 

fiske 1.000 tons hellefisk hvor 25 pct. af fangsten bliver indhandlet og den resterende 

mængde bliver produceret til havs til direkte eksport. For at simplificere eksemplet 

antages fartøjet at eksportere og indhandle hel hellefisk som antages at være lige med 

levende vægt dvs. fangstmængden. Hvis den gennemsnitlige eksportpris per kg hellefisk 

er på 35 kr. beregnes afgiftsprocenten af eksportværdi som 35 kr. – 12 kr. 

(minimumspris) = 23 kr. som svarer til afgiftsprocent på 23 pct. Men på grund af 

afgiftsloft er sat til 17,5 pct. sættes afgiftsprocenten til 17,5 pct. Den gennemsnitlige 

indhandlingspris antages 20 kr.pr.kg., hvilket overstiger minimumsprisen på 8 kr.pr.kg., 

hvorfor afgiftsprocenten på indhandlingsværdi sættes til 5 pct.  Den samlede 

bruttoafgift, der pålægges fartøjet, beregnes til ca. 4,8 mio.kr. som svarer til 15,5 pct. af 

den samlede omsætning.  

 

Fangstmængde, tons                  1.000  

  Eksportmængde, tons                   750  

  Indhandlingsmængde, tons                   250  

Beregning af afgiftsprocent, eksport   

  Gns.eksportpris kr.pr.kg. 35 

  Minimumspris kr.pr.kg. 12 

  Afgiftsprocent, eksport 17,5% 

Beregning af afgiftsprocent, indhandling   

  Gns.indhandlingspris kr.pr.kg. 20 

  Minimumspris kr.pr.kg. 8 

  Afgiftsprocent, indhandling 5,0% 

Omsætning          31.250.000  

  Eksportværdi, kr.          26.250.000  

  Indhandlingsværdi, kr.            5.000.000  

Afgifter i alt            4.843.750  

  Eksportafgift, kr.            4.593.750  

  Indhandlingsafgift, kr.              250.000  

Gns.afgift omregnet til kg                      4,8  

  Eksport, kr.pr.kg.                      6,1  

  Indhandling, kr.pr.kg                      1,0  

Afgifter i alt som andel af omsætning 15,50% 
Note: Det antages at rederiet sælger eksport og indhandling til samme priser og de gennemsnitlige priser. 
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Eksempel 3: Rejefartøj i det kystnære fiskeri med 100 pct. indhandlingspligt 

I eksemplet i nedenstående tabel antages et rejefartøj i det kystnære fiskeri at fiske 1.000 

tons rejer, hvor det er pålagt landingspligt på hele fangsten. Fangsten antages at være lig 

med det indhandlede mængde. Den gennemsnitlige indhandlingspris antages at være 10 

kr.pr.kg., hvilket overstiger minimumsprisen på 8 kr.pr.kg., hvorfor afgiftsprocenten af 

indhandlingsværdi sættes til 5 pct. Den samlede bruttoafgift, der pålægges fartøjet 

beregnes til 500.000 kr., som svarer til 5 pct. af den samlede omsætning.  

 

Indhandlingsmængde, tons                  1.000  

Beregning af afgiftsprocent, indhandling   

  Gns.indhandlingspris kr.pr.kg. 10,00 

  Minimumspris kr.pr.kg. 8,00 

  Afgiftsprocent, indhandling 5% 

Indhandlingsværdi, kr.          10.000.000  

Afgift i alt, kr.              500.000  

Gns.afgift omregnet til kr.pr.kg indhandling                      0,50  

Afgift i alt som andel af indhandlingsværdi 5,00% 
Note: Det antages at rederiet sælger eksport og indhandling til samme priser og de gennemsnitlige priser. 

 

 

Eksempel 4: Hellefiskefartøj i det kystnære fiskeri med 100 pct. indhandlingspligt 

I eksemplet i nedenstående tabel antages et fartøj i det kystnære fiskeri efter hellefisk at 

fiske 200 tons hellefisk, hvor det er pålagt landingspligt på hele fangsten. Fangsten 

antages at være lig med det indhandlede mængde. Den gennemsnitlige indhandlingspris 

antages at være 20 kr.pr.kg., hvilket overstiger minimumsprisen på 8 kr.pr.kg., hvorfor 

afgiftsprocenten af indhandlingsværdi sættes til 5 pct. Den samlede afgift, der pålægges 

fartøjet beregnes til 200.000.kr., som svarer til 5 pct. af den samlede indhandlingsværdi.  

 

Indhandlingsmængde, tons                     200  

Beregning af afgiftsprocent, indhandling   

  Gns.indhandlingspris kr.pr.kg. 20,00 

  Minimumspris kr.pr.kg. 8,00 

  Afgiftsprocent, indhandling 5,00% 

Indhandlingsværdi, kr.            4.000.000  

Afgift i alt, kr.              200.000  

Gns.afgift omregnet til kr.pr.kg indhandling                      1,00  

Afgift i alt som andel af indhandlingsværdi 5,00% 

 


