Rundskriv nr 37/2009
Tromsø, 15.09.2009

Til registrerte kjøpere

Tillegg til rundskriv nr 4, 13
og 29/2009

ENDRINGER VEDRØRENDE FØRINGSTILSKUDD
I rundskriv nr 4, 13 og 29/2009 gjøres følgende endringer/presiseringer:

Rundskriv 13/2009: Automatisk avregning av tilskudd for fisk som føres fra
mottaksstasjoner

Det framgår av rundskrivet at tilskuddet settes sammen av flere elementer, en generell
mottakssats, en grunnsats, kvantumssats og transportsats. Råfisklagets arbeidsutvalg har nå
vedtatt følgende:
Mottakssatsen økes fra 20 til 50 øre pr kg for fisk som føres fra mottaksstasjoner. Allerede
avregnet kvantum etterbetales. Mottakssatsen for føring fra mottaksanlegg videreføres med 20
øre pr kg. Maksimalsatsen på kr 2,30 pr kg kan ikke overskrides.
Når det ellers gjelder utbetaling av føringstilskudd for fisk landet til mottaksanlegg og etter frakt
til produksjonsanlegg, har vi nå ferdig følgende prosedyre som kjøper må følge:
- Logg inn på www.rafisklaget.no Dine sider.
- Gå inn på kjøperrapporter.
- Velg søknad om føringstilskudd.
- Velg periode det søkes om tilskudd for og trykk på Vis sluttsedler.
Trykk Velg Linjer og merk de aktuelle seddellinjene, eventuelt hele seddelen, som du skal ha
tilskudd for. Lagre. Sedler som er valgt er merket i ruten ved siden av seddelnummeret.
- Når aktuelle sedler er behandlet, trykk Behandle fraktbrev. Last opp fraktbrev og tilknytt riktige
sedler. (Fraktbrev scannes og lagres som en pdf-fil). Lagre tilknytning.
- Trykk på Vis alle sedler og bekreft søknad.
Søknad er da oversendt Norges Råfisklag for behandling. Tilskudd vil da komme som fradrag på
faktura, eventuelt kreditnota.
Vi minner om at sluttseddel må fylles ut riktig, spesielt mottaksanlegg og produksjonsanlegg.
Feil utfylt sluttseddel kan medføre at seddel ikke er tilskuddsberettiget. For bilfrakt, jfr nest siste
avsnitt på side 1 i rundskriv nr 4/2009, må sluttseddel merkes med ”BIL” på mottakssted.

Rundskriv nr 29/2009: Føringstilskudd sjøltilvirka tørrfisk

Avsetningen til føringstilskudd for sjøltilvirka tørrfisk økes til kr 500.000,- og satsen økes til kr
1,50 pr kg for alle fiskeslag. Økt sats omfatter omsetning hittil i år og inntil videre, men ikke
utover 31. oktober 2009.
For å få utbetalt tilskudd for tørrfiskhenting, må sluttseddel merkes med ”Hjell” på mottakssted.
Som vanlig tar vi med at ordningene kan bli stoppet på kort varsel dersom avsatte rammer nås.
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