Rundskriv nr 2/2004
Tromsø, 16.01.2004
Rundskriv nr 15/2003 utgår

Til registrerte kjøpere

GENERELLE BESTEMMELSER OM UTFYLLING AV SLUTTSEDDEL
1) Anskaffelse, oppbevaring av sluttsedler og tilbakelevering av ubenyttede sluttsedler
Det vises til Norges Råfisklag’s forretningsregler § 5 og forskrift av 22.1.2003 om opplysningsplikt ved
landing og omsetning av fisk. Kjøper er selv ansvarlig for å holde seg med seddelmateriell som fås
tilsendt etter henvendelse til Norges Råfisklag, Tromsø. Disse skal oppbevares på betryggende
måte hos kjøper. Det er forbudt å selge, låne bort eller på annen måte stille mottatte sluttsedler til
disposisjon for andre. I det øyeblikk et foretak opphører, innstilles, kjøperregistreringen opphører
eller når Norges Råfisklag krever det, skal restbeholdning av sluttsedler returneres til Norges
Råfisklag.
2) Krav til utfylling, underskrift og eventuell makulering av sedler
Samtlige relevante felt på Norges Råfisklag’s sluttseddelformular må utfylles korrekt for ethvert
mottak av produkter underlagt Norges Råfisklag’s omsetningsordning. Dette gjelder både
fortrykte og ikke fortrykte formular.
Sluttseddelen er et juridisk dokument for fakturering, avregning, kvotebelastning, statistikk og
kontroll. Sedlene skal benyttes fortløpende etter tildelt seddelnummerserie.
Fangstenes størrelsesfordeling skal være utfylt. Kvalitetsforringet fisk som ikke er egnet til
menneskeføde, skal spesifiseres på art.
Sluttseddel skal utfylles og underskrives umiddelbart etter leveranse. Kjøper og fisker skal
underskrive sluttseddel før fisker forlater mottakssted og fisker skal ha sitt eksemplar uten
ugrunnet opphold. Både kjøper og fisker er med sin underskrift ansvarlig for at sluttseddel er
korrekt utfylt, og at samtlige opplysninger er riktige.
Sluttsedler kan ikke endres eller makuleres etter at fisker og kjøper har skrevet under. Eventuell
feilskrift/-registrering på seddel må korrigeres før underskriving. Sedler makulerte før underskrift
skal merkes tydelig ”makulert” og oppbevares sammen med øvrige utfylte sedler.
Norges Råfisklag har i alle tilfeller anledning til å korrigere uriktig utfylling av sluttsedler.
Kun kjøpere som er berettiget til føringstilskudd for fisk som kjøpes inn over mottaksstasjoner
underlagt kjøper, må sende et sammendrag for hver uke, for å få tilskuddet utbetalt. Sammendrag
må innsendes til det av lagets kontor kjøper hører innunder senest mandag etter leveringsuken.
3) Oppbevaring av utfylte sedler
Utfylte sluttsedler skal oppbevares på forsvarlig og betryggende måte hos kjøper i henhold til lov
om årsregnskap m.v. 17. juli 1998 (regnskapsloven).

4) Krav til innsending og oppgjør
Innsending av sluttsedler skal skje daglig og i spesielle tilfeller innen påfølgende virkedag, jf.
rundskriv nr 36/2003. Kjøpere som overfører sluttsedler på papir, skal sende sedlene inn på
telefax nr 76071504.
Oppgjør for fangst skal betales til Norges Råfisklag med mindre annet er bestemt og oppgjøret
skal være Norges Råfisklag i hende innen fastsatt forfallsdato (jf. rundskriv nr 41/2003).
Forskudd til fisker skal dokumenteres på sluttseddel i form av kjøpers signatur om at anført
forskuddsbeløp er korrekt, og i henhold til avtale med fisker. Kjøpere som overfører sluttseddel
elektronisk til laget, kan påføre forskudd på sluttseddel før overføring til Norges Råfisklag. Bilag til
dokumentasjon skal oppbevares i henhold til lov om årsregnskap m.v. 17.juli 1998. Norges Råfisklag
kan kreve dokumentasjon på utbetalt forskudd.
5) Innsynsrett og kontroll
Norges Råfisklag har i alle tilfelle adgang til å kreve ytterligere spesifikasjoner/dokumentasjoner
av salg/produksjon/beholdning dersom dette finnes nødvendig av hensyn til utøvelsen av en
forsvarlig kontroll.
Kontrollører fra Norges Råfisklag skal til enhver tid ha full adgang til å kontrollere kjøpers
beholdninger og all foreliggende dokumentasjon vedrørende kjøp, produksjon, salg og oppgjør.
6) Overtredelse av bestemmelsene
Sluttsedlene er, sammen med landingssedler nevnt i forskrift av 22.1.2003, se innledningsvis i
dette rundskriv, de sentrale offentlige dokumenter for å kunne utøve en tilfredsstillende
omsetnings-, regulerings- og ressurskontroll. Det er derfor forbundet med strengt ansvar ikke å
foreta en korrekt utfylling av sedlene.
Overtredelse vil bli påtalt i henhold til råfisklovens §§ 9 og 6a, samt § 10 i Norges Råfisklag’s
forretningsregler. Aktuelle sanksjoner ved overtredelse er inndraging av fangst- og markedsverdi
fra henholdsvis fisker og kjøper, eller politianmeldelse og bøter. Overtredelse vil også rapporteres
til Fiskeridirektoratet og blant annet kunne lede til bortfall av retten til å stå registrert som kjøper i
direktoratets kjøperregister.
Dette rundskrivet gjelder for leveranser fra og med 1.1.2004.
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