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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till
lagar om ändring av 6 a § lagen om fiske och 2 § lagen om
accis på flytande bränslen

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås att lagen om
fiske ändras så att man i definitionen av yr-
kesfiskare avstår från att jämföra inkomster-
na av fiske utgående från personens beskatt-
ningsbara inkomster i statsbeskattningen.
Jämförelsen skall i stället grunda sig på per-
sonens bruttoinkomster. Som yrkesfiskare
skall betraktas en person vars totalinkomster
av fiske och förädling av fångsten utgör

minst 30 procent av det sammanlagda belop-
pet av hans alla totalinkomster.

Dessutom föreslås att lagen om accis på
flytande bränslen ändras, så att den definition
på yrkesmässigt fiske som används i lagen
överensstämmer med definitionen på yrkes-
fiskare.

De föreslagna lagarna avses träda i kraft
vid ingången av 2002.

—————

MOTIVERING

1. Nuläge

Ett av de viktigaste syftena med lagen om
fiske (286/1982) är att reglera fiskerätt, me-
toder för bedrivande av fiske, vården av fisk-
beståndet samt fiskeriförvaltningen. Lagens
syfte är också att uppnå största möjliga be-
stående produktivitet hos vattenområdena
genom att iaktta principen om ett hållbart ut-
nyttjande av fiskbeståndet.

Vid stiftandet av lagen om fiske var en av
de viktigaste principerna att förbättra förut-
sättningarna för yrkesfisket. I samma syfte
fogades år 1993 till lagens 6 § ett 4 mom.,
enligt vilket endast yrkesfiskare får använda
för yrkesmässigt fiske avsedda fångstredskap
inom allmänt vattenområde i havet och inom
Finlands fiskezon. Sådana fångstredskap som
avses i 6 § 4 mom. lagen om fiske är över 1,5
meter hög storryssja, not och trål, ett eller
flera krokfångstredskap med sammanlagt
mer än 250 krokar per fångstlag samt förank-
rade flytnät eller drivgarn med en samman-
lagd längd på över 900 meter per fångstlag.

Om yrkesfiskare bestäms i 6 a §
(526/1996) 1 mom. lagen om fiske. Enligt

den avses med yrkesfiskare en person som
bedriver fiske och därav får sin utkomst eller
en väsentlig del av den. Detta krav anses vara
uppfyllt om fiskarens i statsbeskattningen be-
skattningsbara inkomster av fiske är minst 30
procent av fiskarens i statsbeskattningen be-
skattningsbara totalinkomster. De yrkesfiska-
re som hör till denna inkomstkategori är för-
utom till fångstredskap för yrkesfiskare ock-
så berättigade till skattefritt bränsle enligt
vad som föreskrivs i lagen om accis på fly-
tande bränslen (1472/1994). Dessutom har de
rätt att teckna statligt understödd fiskeriför-
säkring enligt lagen om fiskeriförsäkrings-
föreningar (331/1958) samt att av Europeiska
unionens och nationella medel få behovsprö-
vat strukturstöd.

Om fiskarens andel av den i statsbeskatt-
ningen beskattningsbara inkomsten till mind-
re än 30 procent men till mer än 15 procent
utgörs av inkomster av fiske, får fiskaren an-
vända fångstredskap avsedda för yrkesfiskare
inom allmänt vattenområde och Finlands fis-
kezon. Fiskaren är på samma sätt som yrkes-
fiskare även skyldig att anmäla fångsten samt
att iaktta övriga bestämmelser och föreskrif-
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ter som reglerar fisket. De fiskare som hör
till denna kategori kan i praktiken inte utnytt-
ja vare sig nationella stödsystem eller Euro-
peiska gemenskapens stödsystem. De har
heller inte rätt att använda skattefritt bränsle
när de bedriver fiske. Detta har motiverats
med att denna grupp av fiskare får sin huvud-
sakliga utkomst av något annat än yrkesmäs-
sigt bedrivet fiske.

I Finland kan i princip vem som helst bli
yrkesfiskare. Inledandet av en yrkeskarriär
som fiskare begränsas dock indirekt av det
fleråriga utvecklingsprogrammet för fiske-
flottan i Finland (FUP IV), som fastställts av
Europeiska gemenskapen och gäller fram till
den 31 december 2001. I programmet förut-
sätts det att vår nationella fiskeflotta skall
minska före utgången av programperioden.
Programmet indelar Finlands fiskeflotta i
fyra grupper för vilka uppställts i någon mån
olika mål. För närvarande får några nya fis-
kefartyg inte införas i tre av grupperna, men
situationen kan förändras. De begränsningar
som uppställts för antalet fiskefartyg kan för
sin del sätta gränser för inledandet av en kar-
riär som yrkesfiskare.

För att marknaden för fiskeriprodukter
skall kunna fungera är det fortfarande nöd-
vändigt att yrkesfiske bedrivs med ändamåls-
enliga metoder samt så kontinuerligt som
möjligt och att högklassiga fiskeriprodukter
förs ut på marknaden i en jämn ström. De
finska yrkesfiskarna har hittills också sett till
att så sker.

Yrkesfisket understöds genom Europeiska
unionens strukturpolitiska finansiering samt
dessutom med hjälp av vissa rent nationella
medel.

Jord- och skogsbruksministeriet för register
som behövs för den tillsyn, statistikföring
och rapportering i fråga om fisket och fiske-
ristöden som Europeiska unionen förutsätter.
Yrkesfiskarna antecknas i det yrkesfiskarre-
gister som förs i samband med fiskefartygs-
registret.

Enligt yrkesfiskarregistret uppgick de regi-
strerade yrkesfiskare som i slutet av 2000
bedrev fiske inom havsområdet till 861 och
inom insjöområdet till 205 personer, dvs. till
sammanlagt 1 066 fiskare. Av yrkesfiskarre-
gistret framgår dessutom särskilt de fiskare
som bedriver fiske inom havsområdet och

som erhållit mindre än 30 procent men mer
än 15 procent av sin i statsbeskattningen be-
skattningsbara inkomst av fiske. Antalet så-
dana fiskare uppgick vid årsskiftet till sam-
manlagt 143 personer.

En egen kategori i yrkesfiskarregistret ut-
görs av sådana personer som frivilligt har
anmält sig till registret och som inte uppfyl-
ler de ovan nämnda inkomstkriterierna men
som ändå i någon utsträckning bedriver fiske
i kommersiellt syfte. De som hör till denna
kategori kan inte betraktas som egentliga yr-
kesfiskare på grund av de relativt små in-
komster de får av fisket. Dessa fiskare upp-
gick i slutet av 2000 till 1 359 inom havsom-
rådet och 199 inom insjöområdet.

Över de åländska fiskarna förs ett separat
register i vilket de fiskare som erhåller 20
procent eller mer av sin inkomst av fiske in-
förs för sig och de fiskare som tjänar mindre
än så på fisket införs för sig. I den förra kate-
gorin fanns i slutet av 2000 143 och i den se-
nare 203 fiskare.

Om de åländska fiskarna inkluderas i det
totala antalet fiskare ingick vid utgången av
2000 inalles 3 113 fiskare i yrkesfiskarregis-
stret. I januari 2000 uppgick antalet registre-
rade fiskare till 3 161 personer.

2. Bestämmelserna i några andra
länder

2.1. Sverige

Enligt 6 § i den svenska fiskelagen (SFS
1993:787) avses med yrkesmässigt fiske så-
dant fiske som bedrivs med stöd av yrkesfis-
kelicens. Enligt 30 § i lagen får yrkesfiskeli-
cens beviljas den för vars försörjning fisket
är av väsentlig betydelse, om fisket har an-
knytning till svensk fiskerinäring. Normalt
skall nettobeloppet av inkomsterna av fiske
uppgå till minst hälften av inkomstgränsen
uttryckt i basbelopp, vilket för närvarande
uppgår till 36 600 kronor, och bruttobeloppet
av inkomsterna av fiske skall dessutom
överstiga det dubbla basbeloppet. Bruttoin-
komsterna skall med andra ord för närvaran-
de uppgå till minst 73 200 kronor.

Yrkesfiskelicens får beviljas för viss tid.
En person som bedriver fiske vid sidan av ett
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heltidsarbete får beviljas yrkesfiskelicens en-
dast i undantagsfall. När en fråga om licens
prövas första gången skall tillgången på fisk
beaktas. Yrkesfiskelicenser kan också åter-
kallas.

I slutet av 1999 fanns 2 880 registrerade
yrkesfiskare i Sverige. Av dem var 28 kvin-
nor.

Enligt 2 § i den gällande svenska fiskeför-
ordningen (SFS 1993:1097) prövar länssty-
relsen frågor om tillstånd att sätta ut eller
sträcka ut fasta redskap endast i fråga om
personer som bedriver yrkesmässigt fiske
och som har yrkesfiskelicens. Enligt 14 § får
fritidsfiskare endast fiska med en långrev
försedd med högst 100 krokar och nät vars
sammanlagda längd inte överstiger 180 me-
ter.

2.2. Danmark

Enligt 14 § i den lag som reglerar havsfiske
i Danmark (fiskerilov nr 281/12.5.1999) kan
en person registreras som yrkesfiskare med
A-status om han är infödd dansk eller har
bott i Danmark i minst två år utan avbrott
före registreringen, har fått sin skattepliktiga
inkomst av yrkesfiske under de senaste 12
månaderna och har fått minst 60 procent av
sina bruttoinkomster under de 12 senaste
månaderna av yrkesfiske. Också medborgare
i Europeiska unionen eller en EES-stat kan
införas i registret över yrkesfiskare. En fiska-
re som är anställd i arbetsförhållande på ett
registrerat danskt fiskefartyg och som
uppfyller de ovan nämnda villkoren införs i
registret som yrkesfiskare med B-status.

I Danmark finns utöver yrkesfiskare fiskare
som har yrket som bisyssla. Enligt 17 § i den
danska fiskelagen nr. 281/12.5.1999 kan en
person registreras som yrkesfiskare i bisyssla
om han är infödd dansk eller har bott i Dan-
mark minst två år utan avbrott före registre-
ringen och om han under de senaste 10 åren
har varit registrerad i yrkesfiskarregistret el-
ler under de senaste 7 åren i registret över
yrkesfiskare i bisyssla. Registreringen görs
för ett år i sänder. Registreringen kan förnyas
om yrkesfiskaren i bisyssla kan visa att han
fått minst fem procent av sina bruttoinkoms-
ter av fiske under de senaste 12 månaderna.

I slutet av 2000 fanns det i Danmark 5 315
registrerade yrkesfiskare och 1 131 registre-
rade yrkesfiskare i bisyssla.

Enligt den danska lagstiftningen får endast
yrkesfiskare använda sig av professionella
fångstredskap.

2.3. Europeiska gemenskapen

Europeiska gemenskapens gemensamma
fiskeripolitik och de förordningar som regle-
rar den gäller fiske som bedrivs i kommersi-
ellt syfte, vattenbruk samt handel med fisk. I
Europeiska unionens förordningar ingår inte
några närmare bestämmelser om när fiske
bedrivs i kommersiellt syfte.

Enligt artikel 2.2 i rådets förordning (EEG)
nr 3760/92 om ett gemenskapssystem för fis-
ke och vattenbruk skall medlemsstaterna se
till att icke yrkesmässiga verksamheter inte
äventyrar bevarandet och förvaltningen av de
resurser som omfattas av den gemensamma
fiskeripolitiken.

3. Föreslagna ändringar

3.1. Lagen om fiske

Enligt 6 a § 1 mom. lagen om fiske avses
med yrkesfiskare för närvarande en person
vars beskattningsbara inkomst av fiske i
statsbeskattningen är minst 30 procent av de i
statsbeskattningen beskattningsbara totalin-
komsterna. En sådan definition har i vissa
fall gett upphov till tolkningssvårigheter.
Dessutom kan en definition som grundar sig
på nettoinkomsterna i statsbeskattningen om
den tolkas bokstavligen leda till situationer i
vilka inkomsten av fiske på grund av gjorda
avdrag blir så liten, att den inte överstiger 30
procent av de beskattningsbara totalinkoms-
terna i statsbeskattningen, fastän den tid som
använts för fiske och totalinkomsterna av fis-
ket är omfattande.

I syfte att korrigera detta missförhållande
föreslås att 6 a § lagen om fiske ändras så, att
en yrkesfiskare definieras utgående från de
totalinkomster han har av fiske och vidare-
förädling av fångsten. Dessa totalinkomster
skall benämnas totalinkomster av fiske. To-
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talinkomsterna av fiske skall uppgå till minst
30 procent av det sammanlagda beloppet av
fiskarens samtliga totalinkomster av närings-
verksamhet, löneinkomster och övriga regel-
bundna totalinkomster för att han skall kunna
betraktas som yrkesfiskare. Inkomstjämförel-
sen görs därmed utgående från fiskarens
bruttoinkomster.

Begreppet yrkesfiskare föreslås bli precise-
rat också i det avseendet att till totalinkoms-
terna av fiske även skall räknas fiskarens an-
del av fiskeinkomsten från ett bolag eller ett
andelslag då fiskaren som delägare i ett bolag
eller ett andelslag bedriver fiske tillsammans
med andra delägare. En fiskare som är an-
ställd skall på samma sätt räkna in de lönein-
komster han härvid får i sina inkomster av
fiske liksom de inkomster han får vid försälj-
ning av den egna fångsten.

Det föreslås att ändringarna i definitionerna
av totalinkomsterna av fiske och inkomst-
jämförelsen skall utsträckas till att omfatta
även andra som bedriver fiske i kommersiellt
syfte, dvs. till sådana personer vilkas inkoms-
ter av fiske utgör mindre än 30 procent av
inkomsterna.

3.2. Lagen om accis på flytande bräns-
len

I lagen om accis på flytande bränslen före-
skrivs om de skatter på flytande bränslen
som skall erläggas till staten. De acciser som
avses i lagen är grundaccis och tilläggsaccis.
I lagens 2 § definieras olika flytande bränslen
samt nöjes- och fiskefartyg. I paragrafens 13
punkt definieras yrkesmässigt fiske. Med yr-
kesmässigt fiske avses sådan verksamhet
vars idkare får sin utkomst eller en väsentlig
del av den av fiske, så att den i statsbeskatt-
ningen beskattningsbara inkomsten av fiske
är minst 30 procent av de totala beskatt-
ningsbara inkomsterna i statsbeskattningen.
Enligt lagrummet skall den som bedriver
verksamheten också vara antecknad i yrkes-
fiskarregistret, och det fiskefartyg som an-
vänds för det yrkesmässiga fisket skall vara
antecknat i fiskefartygsregistret, så som be-
stäms i lagen om verkställighet av Europeis-
ka gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
(1139/1994) eller med stöd av den. Enligt la-

gens 2 a § skall de registeruppgifter som av-
ses i den paragraf som nämns ovan vara i
kraft när accisfritt bränsle anskaffas och an-
vänds.

Enligt 9 § 4 punkten i lagen är bränslen för
fiskefartyg accisfria endast till den del de an-
vänds för yrkesmässigt fiske i enlighet med 2
§ 13 punkten.

Accisfriheten då det gäller bränslen för fis-
kefartyg genomförs så, att distriktstullkam-
maren på fartygets hemort återbär accisen på
ansökan som inlämnas i efterskott. Ansökan
kan göras på en gång för hela året eller halv-
årsvis. Accisfriheten kan också genomföras
så, att accisfritt bränsle för fiskefartyg säljs
direkt från en auktoriserad lagerhållares skat-
tefria lager.

Grunderna för definitionen på yrkesmässigt
fiske i 2 § 13 punkten lagen om accis på fly-
tande bränslen skiljer sig från den föreslagna
definitionen på yrkesfiskare i 6 a § lagen om
fiske på så sätt, att som grund för yrkesmäs-
sigt fiske i den nämnda 13 punkten används
fiskarens beskattningsbara inkomster i stats-
beskattningen och inte totalinkomsterna. För
att undanröja missförhållandet föreslås att
definitionen på yrkesmässigt fiske i 2 § 13
punkten ändras så att det motsvarar den defi-
nition på yrkesfiskare som skall tas in i 6 a §
lagen om fiske.

4. Proposit ionens verkningar

Det kan inte förutsägas exakt vilka verk-
ningar propositionen kommer att ha på stats-
budgeten av den orsaken att antalet fiskare
som kommer att registrera sig som yrkesfis-
kare inte kan bedömas på ett tillförlitligt sätt.
Deras antal torde dock uppgå till färre än
100.

I och med att antalet yrkesfiskare ökar kan
också understödet för fiskeriförsäkringar och
de offentliga kostnaderna som föranleds av
andra stödsystem öka i någon mån. Staten
kommer dessutom att gå miste om inkomster
av accisen på fiskefartygens bränsle. Ök-
ningen av antalet yrkesfiskare begränsas i
praktiken dock av det faktum att nya
fiskefartyg på grund av Europeiska unionens
rättsakter kan registreras för havsområdet
endast i begränsad utsträckning och numera
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endast för småskaligt kustfiske. Beloppet av
de utgifter som staten åsamkas och av de
uteblivna acciserna på bränsle uppskattas
dock vara ringa.

De ekonomiska verkningarna för fiskarna
kommer närmast att bestå i att de personer
som är registrerade som yrkesfiskare kan
förbli registrerade i yrkesfiskarregistret, även
om deras beskattningsbara inkomster skulle
sjunka på grund av avskrivningar och andra
avdrag i beskattningen. Yrkesfiskarna skall
också i fortsättningen omfattas av Europeiska
unionens stödsystem och den av staten un-
derstödda fiskeriförsäkringen.

Lagändringen förväntas inte leda till någon
väsentlig ökning av antalet yrkesfiskare. Det
förväntas därför inte heller att tulldistrikten
behöver utöka sin personal.

5. Beredningen av proposit ionen

Propositionen har beretts som tjänstupp-

drag vid jord- och skogsbruksministeriet.
Utlåtande om propositionen har begärts hos

finansministeriet, tullstyrelsen, arbetskrafts
och näringscentralernas fiskerienheter (11
st.), Vilt och fiskeriforskningsinstitutet, Fin-
lands Yrkesfiskarförbund, Finlands Fisk-
handlarförbund, Centralförbundet för Fiske-
rihushållning, Andelslaget Yrkesfiskarnas
Producentorganisation YFPO, Livsmedelsin-
dustriförbundet, Pro Fisk, Sametinget och
Skoltrådet. De synpunkter som framkommit i
utlåtandena har i mån av möjlighet beaktats
vid beredningen av propositionen.

6. Ikraftträdande

Av skattetekniska skäl föreslås lagarna trä-
da i kraft från ingången av 2002.

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag:
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1.

Lag

om ändring av 6 a § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 6 a §, sådan den lyder i lag 526/1996,

som följer:

6 a §
Med yrkesfiskare avses en person som be-

driver fiske och därav samt av förädling av
fångsten får sin utkomst eller en väsentlig del
av den.

En fiskare anses få sin utkomst eller en vä-
sentlig del av den av fiske och förädling av
fångsten om de försäljningsinkomster (total-
inkomster av fiske) som inflyter av den verk-
samhet som avses ovan uppgår till minst 30
procent av det sammanlagda beloppet av fis-
karens samtliga totalinkomster av närings-
verksamhet, löneinkomster och övriga regel-
bundna totalinkomster. I fråga om en fiskare
som bedriver fiske som delägare i ett bolag
eller ett andelslag inräknas även den del av
bolagets eller andelslagets totalinkomster av

fiske som fiskaren har rätt till i totalinkoms-
terna av fiske. I fråga om en fiskare som be-
driver fiske i annans tjänst inräknas även de
löneinkomster fiskaren får härav i totalin-
komsterna av fiske.

En person vars totalinkomster av fiske är
mindre än 30 procent men minst 15 procent
av det sammanlagda beloppet av personens
samtliga totalinkomster av näringsverksam-
het, löneinkomster och övriga regelbundna
totalinkomster betraktas som yrkesfiskare vid
tillämpningen av 6 § 4 mom. i denna lag och
bestämmelserna om skyldighet att anmäla
fångsten och om reglering av fisket.

———

Denna lag träder i kraft den 2002.
—————
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2.

Lag

om ändring av 2 § lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1

mom. 13 punkten, sådan den lyder i lag 921/1997, som följer:

2 §
I denna lag avses med:

— — — — — — — — — — — — — —
13) yrkesmässigt fiske verksamhet vars id-

kare får sin utkomst eller en väsentlig del av
den av fiske och förädling av fångsten så, att
försäljningsinkomsterna av den nämnda
verksamheten (totalinkomster av fiske) upp-
går till minst 30 procent av det sammanlagda
beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster
av näringsverksamhet, löneinkomster och öv-
riga regelbundna totalinkomster. I fråga om
en fiskare som bedriver fiske som delägare i
ett bolag eller ett andelslag inräknas även den
del av bolagets eller andelslagets totalin-

komster av fiske som fiskaren har rätt till i
totalinkomsterna av fiske. I fråga om en fis-
kare som bedriver fiske i annans tjänst inräk-
nas även de löneinkomster fiskaren får härav
i totalinkomsterna av fiske; den som bedriver
verksamheten skall vara antecknad i yrkes-
fiskarregistret, och de fiskefartyg som an-
vänds för det yrkesmässiga fisket skall vara
antecknade i fiskefartygsregistret, så som be-
stäms i lagen av verkställighet av Europeiska
gemenskapens gemensamma fiskeripolitik
(1139/1994) eller med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

—————

Helsingfors den 4 maj 2001

Republikens President

TARJA HALONEN

Minister Sinikka Mönkäre
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Bilaga
Parallelltexter

1.

Lag

om ändring av 6 a § lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 16 april 1982 om fiske (286/1982) 6 a §, sådan den lyder i lag 526/1996,

som följer:

Gällande lag

6 a §
Med yrkesfiskare avses en person som be-

driver fiske och därav får sin utkomst eller en
väsentlig del av den. En person anses få sin
utkomst eller en väsentlig del av den av fis-
ke, om den i statsbeskattningen besktanings-
bara inkomsten av fiske är minst 30 procent
av de i statsbeskattningen beskattningsbara
totalinkomsterna.

En person, som får mindre än 30 procent
men mer än 15 procent av sin inkomst av fis-
ke enligt 1 mom., betraktas som yrkesfiskare
vid tillämpningen av 6 § 4 mom. i denna lag
och stadgandena om skyldighet att anmäla
fångsten och om reglering av fisket.

Lagförslagen

6 a §
Med yrkesfiskare avses en person som be-

driver fiske och därav samt av förädling av
fångsten får sin utkomst eller en väsentlig del
av den.

En fiskare anses få sin utkomst eller en vä-
sentlig del av den av fiske och förädling av
fångsten om de försäljningsinkomster (total-
inkomster av fiske) som inflyter av den verk-
samhet som avses ovan uppgår till minst 30
procent av det sammanlagda beloppet av fis-
karens samtliga totalinkomster av närings-
verksamhet, löneinkomster och övriga regel-
bundna totalinkomster. I fråga om en fiskare
som bedriver fiske som delägare i ett bolag
eller ett andelslag inräknas även den del av
bolagets eller andelslagets totalinkomster av
fiske som fiskaren har rätt till i totalinkoms-
terna av fiske. I fråga om en fiskare som be-
driver fiske i annans tjänst inräknas även de
löneinkomster fiskaren får härav i totalin-
komsterna av fiske.

En person vars totalinkomster av fiske är
mindre än 30 procent men minst 15 procent
av det sammanlagda beloppet av personens
samtliga totalinkomster av näringsverksam-
het, löneinkomster och övriga regelbundna
totalinkomster betraktas som yrkesfiskare vid
tillämpningen av 6 § 4 mom. i denna lag och
bestämmelserna om skyldighet att anmäla
fångsten och om reglering av fisket.

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

———



RP 64/2001 rd 9

2.

Lag

om ändring av 2 § lagen om accis på flytande bränslen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen den 29 december 1994 om accis på flytande bränslen (1472/1994) 2 § 1 mom.
13 punkten, sådan den lyder i lag 921/1997, som följer:

Gällande lag

2 §
I denna lag avses med

— — — — — — — — — — — — — —
13) yrkesmässigt fiske verksamhet vars id-

kare får sin utkomst eller en väsentlig del av
den av fiske, så att den i statsbeskattningen
beskattningsbara inkomsten av fiske är minst
30 procent av de totala beskattningsbara in-
komsterna i statsbeskattningen; den som be-
driver verksamheten skall vara antecknad i
yrkesfiskarregistret, och det fiskefartyg som
används för det yrkesmässiga fisket skall
vara antecknat i fiskefartygsregistret, så som
bestäms i lagen om verkställighet av Europe-
iska gemenskapens gemensamma fiskeripoli-
tik (1139/1994) eller med stöd av den.

— — — — — — — — — — — — — —

Lagförslagen

2 §
I denna lag avses med:

— — — — — — — — — — — — — —
13) yrkesmässigt fiske verksamhet vars id-

kare får sin utkomst eller en väsentlig del av
den av fiske och förädling av fångsten så, att
försäljningsinkomsterna av den nämnda
verksamheten (totalinkomster av fiske) upp-
går till minst 30 procent av det sammanlagda
beloppet av fiskarens samtliga totalinkomster
av näringsverksamhet, löneinkomster och öv-
riga regelbundna totalinkomster. I fråga om
en fiskare som bedriver fiske som delägare i
ett bolag eller ett andelslag inräknas även
den del av bolagets eller andelslagets total-
inkomster av fiske som fiskaren har rätt till i
totalinkomsterna av fiske. I fråga om en fis-
kare som bedriver fiske i annans tjänst in-
räknas även de löneinkomster fiskaren får
härav i totalinkomsterna av fiske; den som
bedriver verksamheten skall vara antecknad i
yrkesfiskarregistret, och de fiskefartyg som
används för det yrkesmässiga fisket skall
vara antecknade i fiskefartygsregistret, så
som bestäms i lagen av verkställighet av Eu-
ropeiska gemenskapens gemensamma fiske-
ripolitik (1139/1994) eller med stöd av den.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Denna lag träder i kraft den 2002.

———


