
    

 
 

ANSÖKAN TILL REGISTRET FÖR KOMMERSIELLA FISKARE 
 

   Havsområde:   Insjöområde:   
   Lagen om fiske (379/2015), 87 - 89 §, Jord- och skogsbruksministeriets förordning XXX/2015 

Sökandens officiella namn, fysisk eller 
juridisk person 

 

Representant för juridisk person  
(företag)  

 

Gatuadress  

Postnummer och -anstalt  

Personbeteckning/FO-nummer  

Telefonnummer  

E-postadress  

Hem- eller boendeort  

1. Grupp I, fiskeriverksamhetens omsättning (av försäljningen av egen fångst eller förädlade produkter av den) 
på basis av resultaträkningen eller det aktuella årets skattedeklaration (se anvisningar på omstående sida): 
    

20___ fiskeverksamhetens omsättning     _________    __€                    kopia av resultaträkningen, eller  
20___ fiskeverksamhetens omsättning    _________     __€                    kopia av skattedeklarationen  
20___ fiskeverksamhetens omsättning                             __€                    affärsplan för fiskare som inleder  

     verksamhet 
 
NTM-centralen fyller i: genomsnittlig omsättning för tre år:                                               € 
 

2. Grupp II 
 
 Den genomsnittliga omsättningen av fiskeverksamheten under tre år överskrider inte 10 000 €. Registrering i 
grupp II. Inga utredningar behöver bifogas. 
 

s    3.   Fiskare som inleder verksamhet, placeras i grupp II om ingen affärsplan presenteras. 

4.  Registreringens giltighetstid (kryss i rutan): 
 längsta möjliga period 3 år 
 kortare period, hur lång:  

 

 

Obs.:________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Ort och plats 

Sökandens underskrift 

Namnförtydligande 

 

Skicka den ifyllda blanketten till adressen: NTM-centralen i Egentliga Finland, Fiskeritjänster, PB 236, 20101 ÅBO 
 
Ytterligare upplysningar (e-post: fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi): 
 
Harry Kaasinen  Lars Sundqvist  Niklas Ulenius 
0295 023 006  0295 028 628  0295 023 026  



Anvisningar för att anmäla fiskeverksamhetens omsättning och fylla i blanketten 

Både fysiska personer (personer och firmanamn) och sammanslutningar (juridiska personer, t.ex. 
öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag) som ämnar bedriva kommersiell fiskeverksamhet kan 
ansöka om att bli registrerade som kommersiella fiskare enligt lagen om fiske (379/2015).  
 
En sammanslutning ska uppge sin bolagsform tydligt (öppet bolag, kommanditbolag eller aktiebo-
lag) samt sin representants namn och kontaktuppgifter. En sammanslutnings (öppet bolag, kom-
manditbolag, aktiebolag) ägare och anställda behöver inte registrera sig separat. 
 
Punkt 1: Fiskeverksamhetens omsättning avser 

- intäkterna av försäljningen av fångst som sökanden fångat själv eller som fångats för sö-
kandens räkning och av förädlade produkter av sådan fångst, minskade med beviljade ra-
batter, mervärdesskatt och andra skatter som direkt grundar sig på försäljningens mängd 

- Intäkter av annan verksamhet (t.ex. fisketurism, uthyrning av båtar) får inte ingå i fiskets 
omsättning. 

- Stöd och bidrag, såsom sältoleransbidrag och försäkringsersättningar på havsområdet, stöd 
för reduceringsfiske eller startpeng får inte ingå i fiskeverksamhetens omsättning. 

 
Bilagor som krävs: 

- Av idkare av fiskeverksamhet (fysisk eller juridisk person) resultaträkning för de tre föregå-
ende räkenskapsperioderna eller skattedeklaration för de tre föregående skatteåren (blan-
kett 5, 6A eller 6B) 

- Den genomsnittliga omsättningen under tre år betyder att det också räcker, om ett av åren 
eller summan av två år överskrider gränsen på 30 000 €.  

- Om affärsplanen för fiskare som inleder verksamhet föreskrivs närmare genom förordning 
 
Punkt 2: Grupp II 

- Den genomsnittliga omsättningen av sökandens fiskeverksamhet under tre år överskrider 
inte 10 000 €.  

- Det behövs inga tilläggsuppgifter eller tilläggsutredningar, det räcker med kryss i rutan. 
 
Punkt 3: Fiskare som inleder verksamhet 

- Man kan ansöka om att bli registrerad som fiskare som inleder verksamhet, om man inte 
kan visa på omsättning under de tre senaste efter varandra följande åren. 

- För att bli registrerad i grupp I kan en fiskare som inleder verksamhet lämna in en plan till 
NTM-centralen för godkännande. Om planens innehåll föreskrivs genom förordning av 
jord- och skogsbruksministeriet. 

- Om en fiskare som inleder verksamhet från tidigare år har en resultaträkning som innehål-
ler fiskeinkomster, ska den bifogas till ansökan. 

- En fiskare som inleder verksamhet placeras i grupp II, om den ovan nämnda planen inte 
godkänns. 
 

Punkt 4: Registreringens giltighetstid 
- Enligt lagen om fiske gäller registreringen i högst tre (3) år. 
- Om man vill förlänga registreringen, ska det sökas skriftligen innan tidsfristen går ut. 
- En sökande kan också ansöka om en kortare registreringsperiod än tre (3) år. 

 
Underskrift: För en juridisk persons del (sammanslutning) undertecknas ansökan av en person 
som har rätt att representera den juridiska personen. 
 


