
 

  

 

 

   

 
 

 
 

  
 

      
 

      
  

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

   
 

          
           
     

          
 

    

 
   

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      
 

  

      

 
     

 

I f y l l  s  a v  m y n d i g h e t  e n  

Dnr 

ANMÄLAN TILL REGISTRET FÖR FÖRSTAHANDSUPPKÖPARE AV FISKERIPRODUKTER 

1. Uppgifter om företaget 
Företagets officiella namn FO-nummer 

Besöks- och postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon E-postadress 

Hemkommun Webbsidor 

2. Företagets verksamhet 
Företagets huvudsakliga verksamhet (kryssa för det som är lämpligt) 

Fiskförädling Restaurang Partihandel 
Detaljhandel Fiske Fiskimport 
Fiskexport Torgförsäljning 

Annat, vad? 

Foderkök (uppköpare) 
Fiskodling 

Verksamheten har upphört, företaget kan avregistreras 

3. Sidokontor/behandlingsutrymme 
Adress 

Postnummer Postanstalt 

Telefon E-post 

Kontaktperson 

Kontaktperson 2 

4. Uppköpsanmälningar 

Om företagets omsättning överskrider 200 000 euro, ska företaget göra sina uppköpsanmälningar elektroniskt. 

Företaget gör sina uppköpsanmälningar elektroniskt: 
Ja Nej 
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5. Kontaktpersoner i fiskuppköpsärenden
Kontaktperson 1 
Efternamn Förnamn 

Telefon E-post 

Startdatum Slutdatum 

Tilläggsuppgifter 

Kontaktperson 2 
Efternamn Förnamn 

Telefon E-post 

Startdatum Slutdatum 

Tilläggsuppgifter 

Kontaktperson 3 
Efternamn Förnamn 

Telefon E-post 

Startdatum Slutdatum 

Tilläggsuppgifter 

6. Underskrift 
Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 
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ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE OCH SKICKANDE AV BLANKETTEN 
   
Blanketten fylls i och skickas till fiskeövervakningsteamet vid NTM-centralen i Egentliga Finland: 
per e-post till adressen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi  
per post: NTM-centralen i Egentliga Finland, Fiskeritjänster, PB 236, 20101 ÅBO 
 
Företag som köper fisk av fiskare i havsområdet bör anmäla sig till NTM-centralens register över 
förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter. Om förfarandet bestäms i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen 
över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014), som trädde ikraft 1.1.2015: 
 
28 § Att anmäla sig som förstahandsuppköpare 
 
Var och en som direkt från ett fiskefartyg eller av en aktör som bedriver kommersiellt fiske köper fiskfångster från 
ett havsområde, eller fiskeriprodukter som den som bedriver fiske själv framställer av sådana fångster, ska anmäla 
sig för det register för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter som avses i artikel 59 i rådets kontrollförordning 
och som förs av närings-, trafik- och miljöcentralen. I artikel 59.3 i rådets kontrollförordning finns bestämmelser om 
undantag från skyldigheten att registrera sig. 
 
I registret för förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter införs namn- och kontaktuppgifter samt personbeteckningar 
och företags- och organisationsnummer för fysiska och juridiska personer som har anmält sig som 
förstahandsuppköpare av fiskeriprodukter. 
 
Om förstahandsuppköpares skyldigheter föreskrivs i artikel 56 – 68 i EU:s kontrollförordning (1224/2009) och i 
lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014). 
 
I 1188/2014, 32 § Registret över avräkningsnotor, föreskrivs om skyldigheten att göra uppköpsanmälningar. Detta 
gäller då fisken köps första gången direkt av en fiskare eller dennes företag på havsområdet, inte den handel som 
sker med fisken efter det. Företag vars omsättning av fiskeriprodukter överskrider 200 000 euro ska göra sina 
uppköpsanmälningar elektroniskt i e-tjänsten https://kakeweb.mmm.fi inom 24 timmar från uppköpet av fiskpartiet. 
Övriga aktörer gör sin anmälan senast inom 48 timmar. NTM-centralen rekommenderar att alla företag gör sina 
uppköpsanmälningar elektroniskt via den ovan nämnda e-tjänsten.  
 
I lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken definieras överträdelser och 
påföljder för dessa. Övervakningsmyndigheterna överför ärendena till Livsmedelsverket, som kan påföra 
överträdelse- och påföljdsavgifter för försummelser och för gärningar som strider mot bestämmelserna. En 
överträdelse som definieras i lagen är underlåtenhet att fylla i och lägga fram avräkningsnotor. 
Överträdelseavgiften är minst 100 euro och för juridiska personer högst 10 000 euro.  
 
Registrerade förstahandsuppköpare är förpliktigade att meddela NTM-centralen om deras uppgifter ändras eller 
verksamheten avslutas. 
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