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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av lagen om avgifter för Patent- och regis-
terstyrelsens prestationer 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att lagen om 
avgifter för patent- och registerstyrelsens 
prestationer ändras så att samtliga offentlig-
rättsliga prestationer som utförs av ämbets-
verket indelas i prestationsgrupper så som 
närmare föreskrivs genom förordning.  

Med de avgifter som tas ut för prestatio-
nerna i en bestämd prestationsgrupp täcks de 
totala kostnaderna för produktionen av pre-
stationerna i prestationsgruppen i fråga. De-

finitionen på begreppet prestationsgrupp fö-
reslås bli utvidgad så att den inbegriper också 
användningen av offentligrättsliga register. 
Till övriga delar är de föreslagna ändringarna 
närmast preciseringar av teknisk karaktär i 
anslutning till de nya registreringsuppgifter 
som ålagts ämbetsverket.  

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 
2007. 

————— 
 
 
 

ALLMÄN MOTIVERING 

1.  Nuläge 

Med anledning av den speciella karaktären 
hos Patent- och registerstyrelsens verksamhet 
stiftades år 1992 en lag om avgifter för pa-
tent- och registerstyrelsens prestationer 
(1032/1992) som komplement till den all-
männa lagstiftningen om grunderna för av-
gifter till staten. Sedan dess har lagen ändrats 
två gånger (1175/1994 och 1381/1995) när 
ansvaret för stiftelse- och föreningsregistret 
överfördes till Patent- och registerstyrelsen. 

De avgifter som inom statsförvaltningen 
tas ut för offentligrättsliga prestationer base-
rar sig i regel på lagen om grunderna för av-
gifter till staten (150/1992). Enligt lagen om 
grunderna för avgifter till staten bestäms 
storleken på den avgift som staten uppbär för 
en offentligrättslig prestation på prestatio-
nens självkostnadsvärde eller utgående från 
den genomsnittliga totalkostnaden för presta-
tionen. När systemet med stämpelskatt slo-
pades och ett system med avgifter infördes 
ansågs den ovan nämnda allmänna lagen som 
sådan inte äga tillämpning på Patent- och re-
gisterstyrelsens prestationer, varför det stif-
tades en speciallag som komplement till den 
allmänna lagen. Närmare bestämmelser in-

klusive avgiftstabeller har meddelats genom 
handels- och industriministeriets förordning-
ar (tidigare genom handels- och industrimini-
steriets beslut) som utfärdats med stöd av la-
gen och reviderats med jämna mellanrum.  

Enligt lagen om avgifter för patent- och re-
gisterstyrelsens prestationer indelas de avgif-
ter som uppbärs för offentligrättsliga presta-
tioner i tre grupper: avgifter som baserar sig 
på kostnadsmotsvarighet enligt prestations-
grupp, avgifter som bestäms utgående från 
den genomsnittliga totalkostnaden för presta-
tionen samt avgifter som allmänt uppbärs till 
ett lägre belopp än prestationens självkost-
nadsvärde. Avgifterna fastställs genom han-
dels- och industriministeriets förordning. Pa-
tent- och registerstyrelsen producerar dessut-
om i viss utsträckning också prestationer på 
företagsekonomiska grunder. Patent- och re-
gisterstyrelsen fastställer själv avgifterna för 
de sistnämnda prestationerna. 

Till de prestationer som prissätts på basis 
av kostnadsmotsvarighet enligt prestations-
grupp hör de prestationer av Patent- och re-
gisterstyrelsen som gäller industriella rättig-
heter (patenträtt, varumärke, mönsterrätt, 
nyttighetsmodellrätt, kretsmönster för integ-
rerade kretsar). För deras del följs vid pris-
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sättningen principen att de kostnader som 
uppstår i ansökningsskedet inte tas ut till fullt 
belopp av den sökande utan de års- och för-
nyelseavgifter som senare tas ut täcker en del 
av de kostnader som uppstår i ansöknings-
skedet. Orsaken till denna lösning är indu-
stripolitisk, dvs. strävan efter en enhetlig in-
ternationell praxis. 

Patent- och registerstyrelsens övriga offent-
ligrättsliga prestationer prissätts på basis av 
den genomsnittliga totalkostnaden med un-
dantag av vissa prestationer som skilt defini-
erats som sådana prestationer för vilka avgif-
ten bestäms till ett belopp som avviker från 
självkostnadsvärdet. Till den förstnämnda 
gruppen hör de prestationer som produceras 
ur handelsregistret eller fastighetsinteck-
ningsregistret. Dessa skall enligt den gällan-
de lagen om avgifter för patent- och register-
styrelsens prestationer och handels- och in-
dustriministeriets förordning om Patent- och 
registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer, 
som getts med stöd av lagen, prissättas på 
basis av de genomsnittliga totalkostnader 
som produktionen av prestationen förorsakar. 
Detta innebär samtidigt att det underskott 
som uppstår i produktionen av övriga presta-
tioner inte kan kompenseras genom avgifter-
na för enskilda prestationer. 

I 3 § i den gällande förordningen om Pa-
tent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda 
prestationer uppräknas de prestationer av Pa-
tent- och registerstyrelsen som prismässigt 
avviker från självkostnadsvärdet. I paragra-
fen uppräknas både de prestationer för vilka 
det bestämts en avgift som är lägre än själv-
kostnadsvärdet och de för vilka ingen avgift 
alls skall uppbäras. När det gäller prestatio-
ner ur register över industriella rättigheter för 
vilka avgifter som är lägre än kostnadsvärdet 
fastställts eller ingen avgift alls skall uppbä-
ras, utgör täckandet av det underskott som 
uppstår inget problem, eftersom det ingår i 
den prestationsgruppsbundna kostnadsmot-
svarigheten enligt 2 § 3 punkten, enligt vil-
ken kostnadsmotsvarigheten förverkligas på 
registernivå. Å andra sidan när det gäller 
handels- och fastighetsinteckningsregistren 
har det faktum att prestationer enligt 3 § 3 
mom. skall prissättas på basis av de genom-
snittliga totalkostnader som förorsakas av 
produktionen av prestationen och att de in-
täkter som fås av de avgifter som tas ut för 

prestationerna inte borde användas till att 
kompensera kostnaderna för sådana presta-
tioner vars pris underskrider självkostnads-
värdet eller som utförs avgiftsfritt orsakat 
oklarhet. Det underskott som uppstår i pro-
duktionen av de sistnämnda prestationerna 
bör i princip täckas med statens medel, efter-
som inget annat arrangemang föreskrivits 
särskilt. I praktiken täcks kostnaderna för de 
prestationer som uppvisar ett underskott med 
avgiftsinkomsterna från övriga prestationer.  

Det största underskottet uppstår på grund 
av offentliggörande av bokslut i handelsre-
gistret. År 1997 infördes en skyldighet för 
alla aktiebolag och andelslag att offentliggö-
ra sina bokslut. Offentliggörande sker genom 
att aktiebolag och andelslag anmäler sina 
bokslut till Patent- och registerstyrelsen där 
en anteckning om anmälan görs i handelsre-
gistret. Antalet bokslut som offentliggörs och 
de kostnader som samtidigt medförs har ökat 
från år till år. De kostnader som medfördes 
för Patent- och registerstyrelsen av offentlig-
görandet av bokslut uppgick år 2005 till ca 
1 040 000 euro, vilka täcktes med avgifterna 
för handelsregisteranmälningar. Att offent-
liggörandet är avgiftsfritt har motiverats med 
att avgiftsfriheten är ägnad att minska den 
allmänna oviljan hos företag att anmäla sina 
bokslutsuppgifter för offentliggörande. 

Andra prestationer av mindre ekonomiskt 
värde som på basis av lagstiftning är avgifts-
fria för kunderna är bl.a. anmälan om att en 
rättighet som antecknats i Patent- och regis-
terstyrelsens register upphör att gälla samt 
mottagningsbevis som utfärdas av Patent- 
och registerstyrelsen. Kostnaderna för dessa 
täcks med inkomsterna från de avgifter som 
tas ut för övriga prestationer. 

Riktningen av de tilläggskostnader som 
förorsakas av de avgiftsfria prestationerna på 
andra prestationer har ansetts ingå i det över-
gripande begreppet registrering där den pro-
cess som följer en anmälan som ett led i en 
registrerings livscykel omfattar förutom and-
ra registreringsåtgärder även de prestationer 
av registermyndigheten, särskilt åtgärderna 
för offentliggörande av obligatoriska bok-
slutsuppgifter, som ansluter sig till ikrafthål-
landet av registreringar. Den andel av de av-
giftsfria prestationerna som ingår i anmäl-
ningsavgifterna har således ansetts utgöra ett 
vederlag för de sistnämnda prestationerna, 
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som ankommer på registermyndigheten. 
I den gällande förordningen föreskrivs att 

de prestationer för vilka en avgift som avvi-
ker från självkostnadsvärdet fastställs omfat-
tar utöver stiftelse- och föreningsärenden 
också behandlingen av besvär. Besvärs-
nämnden vid Patent- och registerstyrelsen är 
ett förvaltningsrättsligt lagskipningsorgan. 
Besvärsnämnden behandlar de besvär som 
anförts över Patent- och registerstyrelsens 
slutliga beslut. De avgifter som tas ut för be-
svärsnämndens prestationer har fastställts till 
ett lägre belopp än självkostnadsvärdet och 
de täcker endast en bråkdel av enhetens kost-
nader. År 2005 uppgick de totala kostnaderna 
för behandlingen av besvär till ca 420 000 
euro och de avgifter som togs ut för behand-
lingen av besvär till ca 23 300 euro. De låga 
avgifterna för behandlingen av besvärsären-
den motiveras med hänsynen till kundernas 
rättsskydd. 

Enligt den nuvarande praxisen i Patent- och 
registerstyrelsens kostnadskalkylering har 
kostnaderna för behandlingen av besvär in-
riktats utgående från arbetsprestation på de 
register (prestationsgrupper) vilkas beslut 
föranlett besvären. Detta innebär i praktiken 
att besvärsnämndens kostnader har beaktats i 
prissättningen av andra enheters prestationer 
som en faktor som höjer avgiften. 

Enligt den gällande lagstiftningen täcks det 
underskott som uppstår i stiftelseregistrets 
och föreningsregistrets verksamhet med bud-
getmedel. Föreningsregistrets nuvarande 
uppgifter omfattar utöver förandet av register 
över föreningar också funktionen som regis-
termyndighet för Centralhandelskammaren 
och handelskamrarna samt för religionssam-
fund, deras lokalsamfund och församlingar.  
 
2.  Föreslagna ändringar  

I enlighet med det föregående föreslås att 
Patent- och registerstyrelsens prestationer in-
delas i prestationsgrupper enligt vad som när-
mare bestäms i förordningen om Patent- och 
registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer 
så att de avgifter som tas ut för prestationerna 
i varje prestationsgrupp skall täcka kostna-
derna för utförande av alla prestationer som 
hör till prestationsgruppen i fråga. Den funk-
tionella helhet som bildas av var och en av de 
olika prestationsgrupperna föreslås omfatta 

behandlingen och granskningen av ansök-
ningar och meddelanden inom registrets 
verksamhetsområde, anteckningen i registret, 
ikrafthållandet av registeranteckningarna och 
förnyandet av registreringen. 

Dessutom föreslås att definitionen på pre-
stationsgrupp utvidgas till att omfatta även 
användningen av offentligrättsliga register 
dvs. bestyrkta utskrifter av utdrag, kopior el-
ler intyg ur register. Processerna för behand-
ling av ärenden enligt ovan har utvecklats så 
att de avgifter som tas ut för prestationerna 
inte längre motsvarar de kostnader som för-
orsakas av produktionen. Om ovan nämnda 
prestationer prissattes utgående från kost-
nadsmotsvarighet, så som borde göras enligt 
de gällande bestämmelserna, skulle avgifter-
na bestå närmast av faktureringskostnaderna 
och bli så låga att det kanske inte länge vore 
någon idé att ta ut några avgifter.  

I offentligheten framförs krav på att för-
valtningen i allt större utsträckning bör över-
gå till att vara producent och användare av 
nättjänster. Om prissättningen av prestationer 
baserades på kostnadsmotsvarighet enligt 
prestationsgrupp, skulle de avgiftsinkomster 
som fås av en prestationsgrupp på ett flexi-
belt sätt kunna användas till utveckling av 
nya former av tjänster samt till utvecklande 
av de elektroniska systemen inom presta-
tionsgruppen.   
  
3.  Proposi t ionens konsekvenser 

De förslagna ändringarna avser på lagnivå 
skapa klarhet i den delvis på tolkning basera-
de nuvarande praxisen i fråga om prissättning 
av Patent- och registerstyrelsens avgiftsbe-
lagda prestationer liksom också i fråga om 
utvecklande och finansiering av nya former 
av omfattande informationstjänster. Således 
har de föreslagna ändringarna inga direkta 
konsekvenser med tanke på de avgifter som 
tas ut av ämbetsverkets kunder eller de an-
slag som i statsbudgeten reserveras för verk-
samheten i fråga.  

Den föreslagna lagändringen kommer dock 
inte att minska betydelsen av kostnadskalky-
lering. I fortsättningen bör kostnadsuppfölj-
ningen fortsätta i samma omfattning och med 
samma noggrannhet som för närvarande så 
att kostnaderna så exakt som möjligt skall in-
riktas på de berörda registren. Detta är sär-
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skilt viktigt när det gäller besvärsärenden 
samt de prestationer ur förenings- och stiftel-
seregistren för vilka en avgift som är lägre än 
självkostnadsvärdet tas ut enligt förordningen 
om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbe-
lagda prestationer. 
 
4.  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts vid handels- och 
industriministeriet utgående från Patent- och 
registerstyrelsens förslag. 

Finansministeriet har avgett ett utlåtande 
om utkastet till regeringens proposition där 
ministeriet anser att utvecklande av Patent- 
och registerstyrelsens prissättningspraxis så 
att kostnaderna för verksamheten på ett täck-
ande, rättvist och acceptabelt sätt kan inriktas 
på kunderna är motiverat, med samtidigt be-
aktande av hur den föreslagna prissättningen 
av prestationer förhåller sig till den allmänna 
lagstiftningen om avgifter." 
 

 
 
 
 

DETALJMOTIVERING 

 
1.  Lagförslaget  

1 §. Tillämpningsområde. Paragrafen före-
slås bli kompletterad genom en hänvisning 
till att företags- och organisationsdatasyste-
met används för utförandet av prestationerna 
i fråga. Företags- och organisatiosdatasyste-
met är ett datasystem som upprätthålls ge-
mensamt av Patent- och registerstyrelsen och 
skatteförvaltningen och som baserar sig på en 
särskild lag (244/2001). Det är möjligt att ur 
systemet mata ut registerutdrag och intyg 
som betraktas som Patent- och registerstyrel-
sens prestationer när de skrivs ut vid Patent- 
och registerstyrelsen. Hänvisningen är ägnad 
att skapa klarhet i avgiftsgrunden särskilt 
med tanke på lokalmyndigheternas verksam-
het. De prestationer som baserar sig på före-
tags- och organisationsdatasystemet finns re-
dan nu med i den avgiftstabell som ingår i 
förordningen om Patent- och registerstyrel-
sens avgiftsbelagda prestationer.  

2 §. Definitioner. I enlighet med vad som 
anförs i den allmänna motiveringen föreslås 
att Patent- och registerstyrelsens prestationer 
indelas i prestationsgrupper enligt vad som 
närmare bestäms i en förordning så att de av-
gifter som tas ut för prestationerna i varje 
prestationsgrupp skall täcka de kostnader 
som produktionen av prestationerna i fråga 
medför. Paragrafen föreslås bli ändrad så att 
den nuvarande 3 punkten ersätts med en de-
finition på begreppet prestationsgrupp, som 
avser en helhet som består av de offentlig-

rättsliga prestationerna ur något av de regis-
ter som upprätthålls av Patent- och register-
styrelsen. Den funktionella helhet som varje 
register bildar skall omfatta behandling och 
granskning av ansökningar och anmälningar 
som hör till registret i fråga (och de ärenden 
som gäller tillstånd och samtycke som kan 
jämföras med dem), anteckningar i registret, 
ikrafthållande av rättigheter och förnyelse av 
registreringar samt utskrift av utdrag, intyg 
och bestyrkta kopior ur registren. 

På grund av att en ny 3 punkt föreslås bli 
fogad till paragrafen blir den nuvarande 3 
punkten en ny 4 punkt som föreslås bli kom-
pletterad så att den prestationsgruppsbundna 
kostnadsmotsvarigheten skulle utsträcka sig 
inte bara till de prestationer som gäller in-
dustriella rättigheter utan också till Patent- 
och registerstyrelsens övriga prestations-
grupper, inklusive handels-, fastighetsinteck-
nings-, stiftelse- och föreningsregistren, dock 
så att avgifterna för prestationerna ur före-
nings- eller stiftelseregistret fastställs till ett 
lägre pris än självkostnadsvärdet. När det 
gäller föreningsärenden skall de avgifter som 
tas ut för prestationer ur föreningsregistret 
hållas låga av samhällspolitiska skäl. För stif-
telseregistrets del är målet kostnadsmotsva-
righet enligt prestationsgrupp. Det anslag 
som i statsbudgeten reserverats för Patent- 
och registerstyrelsen är först och främst av-
sett att användas till täckande av det under-
skott som uppstår på grund av föreningsre-
gistrets prestationer. 
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Inom prestationsgrupperna skall kostna-
derna fördelas vidare på de olika prestatio-
nerna så att sambandet mellan avgifterna och 
de genomsnittliga kostnaderna för produktio-
nen av prestationer vid kostnadskalkylering-
en kan verifieras tillräckligt klart med beak-
tande av de avgiftsfria prestationer eller de 
tilläggsprestationer för vilka avgiften be-
stämts till ett lägre belopp än det egentliga 
värdet som ingår i en registrerings livscykel. 

Paragrafens 4 punkt föreslås vidare bli 
kompletterad så att där utöver kostnadsmot-
svarighet enligt prestationsgrupp även före-
skrivs om avgifter som skall tas ut för an-
vändningen av register. Som det nämns i den 
allmänna motiveringen har processerna ut-
vecklats så att avgifterna för prestationerna 
ur de offentligrättsliga registren inte längre 
motsvarar kostnaderna för produktionen och 
om de prissattes enligt principen för fullstän-
dig kostnadsmotsvarighet skulle detta i prak-
tiken utgöra ett hinder för faktureringen för 
prestationerna. 

Grunderna för fastställande av avgifter för 
sådana prestationer som utförs till ett pris 
som är lägre än självkostnadsvärdet anges i 
3 § 4 mom.  

3 §. Avgifter för offentligrättsliga presta-
tioner. I nuvarande 3 § 2 mom. föreskrivs om 
grunderna för beräkning av kostnadsmotsva-
righet enligt prestationsgrupp och om de pre-
stationsgrupper som kostnadsmotsvarigheten 
tillämpas på. Bestämmelserna i mom. före-
slås bli ändrade så att de utöver registren 
över industriella rättigheter även skall omfat-
ta övriga register som upprätthålls av Patent- 
och registerstyrelsen. Således åsyftar mo-
mentets hänvisning till 2 § 3 punkten, som 
föreslås förbli oförändrad, en ny punkt med 
en definition på begreppet prestationsgrupp 
som föreslås bli ändrad. Vidare föreslås att 2 
mom. preciseras så att användningen av of-
fentligrättsliga register, såsom utskrift av in-
tyg, kopior och utdrag, skall omfattas av 
kostnadsmotsvarighet enligt prestations-
grupp.   

I 4 mom. föreskrivs om de grunder på vilka 
avgifterna för vissa prestationer kan bestäm-
mas till ett belopp som är lägre än prestatio-
nens självkostnadsvärde eller kostandsmot-
svarigheten enligt prestationsgrupp eller på 
vilka inga avgifter alls uppbärs. Det ur-
sprungliga mom. har sedan dess ändrats vid 

två tillfällen för att förenings- respektive stif-
telseregistret skulle kunna inkluderas i be-
stämmelsen som möjliggör fastställande av 
avgifterna för prestationer till ett lägre belopp 
än vad kostnadsmotsvarigheten skulle förut-
sätta. År 2003 stiftades en ny religionsfri-
hetslag (453/2003) som föreskriver att Pa-
tent- och registerstyrelsen beslutar om regi-
strering av ett religionssamfund och för re-
gistret över religionssamfund. För deras del 
har det ansetts ändamålsenligt att bestämmel-
ser om storleken på registreringsavgift kan 
utfärdas genom en förordning av handels- 
och industriministeriet eftersom den regler-
ing om religionssamfund som ingår i religi-
onsfrihetslagen långt baserar sig på före-
ningslagstiftningen. Eftersom det nu förs ett 
skilt register över religionssamfund, visserli-
gen i anslutning till föreningsregistret, skulle 
det vara motiverat att av tydlighetsskäl in-
kludera dessa som en egen grupp i mom. 
Inga andra ändringar föreslås i mom. 
 
2.  Närmare bestämmelser 

Den föreslagna lagändringen förutsätter att 
handels- och industriministeriets förordning 
om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbe-
lagda prestationer (1142/2004) ändras. Det 
som är viktigast med tanke på revideringen 
är definitionen av prestationsgrupper. Som 
prestationsgrupper betraktas i enlighet med 
den nuvarande lagstiftningen de grupper 
ärenden som bildas av patenträtt, varumärke, 
mönsterrätt, nyttighetsmodellrätt och krets-
mönster för integrerade kretsar. Till förteck-
ningen över prestationsgrupper fogas som en 
egen grupp patentombudsregisterärenden, ef-
tersom patentombudsregistret utgör ett själv-
ständigt register om än ett litet sådant. Presta-
tionsgrupperna skall utvidgas till att omfatta 
också prestationer ur handelsregistret (inkl. 
bokslutsärenden) samt ur fastighetsinteck-
nings-, stiftelse- och föreningsregistren. Det-
ta innebär att också avgifterna för handelsre-
gistrets och fastighetsinteckningsregistrets 
prestationer kan fastställas så att det blir möj-
ligt att med de inkomster som fås genom av-
gifterna för registrering och ikrafthållande av 
registeruppgifter samt för användningen av 
registren täcka de kostnader som medförs av 
produktionen av prestationerna. En ändring 
av förordningen gör det vidare möjligt att 
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rikta de kostnader som förorsakas av offent-
liggörandet av bokslutsuppgifter på avgifter-
na för handelsregisteranmälningar som ve-
derlag för sådana kommande avgiftsfria pre-
stationer av registermyndigheten som anslu-
ter sig till ikrafthållandet av registreringar. 

Stiftelseärenden och föreningsärenden fö-
reslås bilda egna prestationsgrupper, dock så 
att avgifterna för prestationer ur stiftelse- re-
spektive föreningsregistret också i fortsätt-
ningen skall fastställas till ett belopp som är 
lägre än självkostnadsvärdet och att det un-
derskott som på detta sätt uppstår också fort-
sättningsvis täcks med medel ut statsbudge-
ten. Också avgifterna för behandlingen av 
besvär skall bestämmas till ett lägre belopp 
än självkostnadsvärdet, men det underskott 
som uppstår därvid skall inte täckas med 
budgetmedel utan nettokostnaderna för pre-
stationerna vältras över andra enheter och 

täcks med deras inkomster utgående från an-
talet besvär som hänför sig till enheten i frå-
ga och den arbetstid som används för be-
handlingen av besvären. Av lagändringen 
följer inte något direkt behov av att justera de 
nuvarande avgifterna. 
De ändringar som skall göras i förordningen 
är närmast av teknisk eller författningstek-
nisk karaktär. 
 
3.  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2007. Handels- och industriministeriets revi-
derade förordning som skall utfärdas med 
stöd av lagen avses träda i kraft vid samma 
tidpunkt. 
 

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

Lag 

om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 november 1992 om avgifter för Patent- och registerstyrelsens pre-

stationer (1032/1992) 1 och 2 § samt 3 § 2 och 4 mom., av dem 3 § 4 mom. sådant det lyder i 
lag 1381/1995, som följer: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

För Patent- och registerstyrelsens presta-
tioner uppbärs avgifter till staten enligt vad 
som bestäms i denna lag. Denna lag tillämpas 
också på prestationer av andra myndigheter 
som är Patent- och registerstyrelsens lokala 
myndigheter i handelsregisterärenden, förut-
satt att prestationerna grundar sig på eller 
hänför sig till ett register eller det företags- 
och organisationsdatasystem som upprätt-
hålls av patent- och registerstyrelsen. 
 

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med: 
1) prestation Patent- och registerstyrelsens 

eller någon annan i 1 § avsedd myndighets 
tjänsteåtgärd, varor som produceras och 
tjänster som tillhandahålls samt annan verk-
samhet som bedrivs av dessa, 

2) offentligrättslig prestation en sådan pre-
station av Patent- och registerstyrelsen eller 
någon annan i 1 § avsedd myndighet vars ef-
terfrågan grundar sig på lag eller förordning 
och som myndigheten i fråga har faktisk en-
samrätt att utföra, 

3) prestationsgrupp en helhet som består 
av de offentligrättsliga prestationer, som ba-
serar sig på varje register som upprätthålls av 
Patent- och registerstyrelsen, samt  

4) kostnadsmotsvarighet enligt presta-
tionsgrupp att summan av de avgifter som tas 
ut för registrering och ikrafthållande av de 
prestationer som hör till Patent- och register-

styrelsens prestationsgrupper samt för an-
vändning av Patent- och registerstyrelsens 
register bestäms så att summan av avgifterna 
motsvarar beloppet av statens totalkostnader 
för att upprätthålla prestationsgruppen i fråga 
med beaktande av vad som föreskrivs i 3 §. 
 

3 § 

Avgifter för offentligrättsliga prestationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Storleken på avgiften för de prestationer 

som hör till de prestationsgrupper som avses 
i 2 § 3 punkten, såsom registrering, ikrafthål-
lande av registrering eller användning av re-
gister, bestäms på basis av kostnadsmotsva-
righeten enligt prestationsgrupp. När avgif-
terna bestäms beaktas det beräknade antalet 
av de ansökningar och anmälningar som årli-
gen inlämnas, upprätthållandet av register-
uppgifterna och den offentligrättsliga an-
vändningen av registren samt bestämmelser-
na i 3 och 4 mom. De avgifter som bestäms 
enligt detta moment kan fastställas så att av-
giften är högre ju längre registreringen är i 
kraft. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Av orsaker som hänför sig till industripoli-
tik eller rättsvård, till att en ny prestation tas i 
bruk eller till uppdatering av registeruppgif-
terna eller på grund av internationella avtal 
eller av praktiska skäl eller när ärenden enligt 
lagen om stiftelser (109/1930), föreningsla-
gen (503/1989) eller religionsfrihetslagen 
(453/2003) behandlas, får det bestämmas att 
en avgift allmänt tas ut till ett lägre belopp än 
självkostnadsvärdet eller värdet enligt kost-
nadsmotsvarigheten för prestationsgruppen 
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eller att någon avgift inte alls skall tas ut. I 
ärenden som gäller registrering av en före-
ning skall avgiften bestämmas till ett lägre 
belopp än självkostnadsvärdet, om detta är 
nödvändigt för att trygga föreningsfriheten. 
Innan en avgift för registrering av en före-
ning bestäms skall handels- och industrimini-
steriet höra justitieministeriet. Av orsaker 
som hänför sig till industripolitik eller inter-

nationella avtal eller av praktiska eller andra 
särskilda skäl får en avgift, som annars skall 
bestämmas så att den motsvarar prestationens 
självkostnadsvärde eller värde enligt kost-
nadsmotsvarigheten för prestationsgruppen, 
bestämmas till ett högre belopp. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . 

 
————— 

Helsingfors den 19 oktober 2006 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen 
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Bilaga 
Parallelltext 

 

Lag 

om ändring av lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 13 november 1992 om avgifter för patent- och registerstyrelsens pre-

stationer (1032/1992) 1 och 2 § samt 3 § 2 och 4 mom., av dem 3 § 4 mom. sådant det lyder i 
lag 1381/1995, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Tillämpningsområde  

För patent- och registerstyrelsens presta-
tioner uppbärs avgifter till staten enligt vad 
som stadgas i denna lag. Denna lag tilläm-
pas också på sådana prestationer av andra 
myndigheter som grundar sig på eller hän-
för sig till register eller dataregister som 
förs av patent- och registerstyrelsen.  
 

1 § 

Tillämpningsområde 

För patent- och registerstyrelsens presta-
tioner uppbärs avgifter till staten enligt vad 
som bestäms i denna lag. Denna lag tilläm-
pas också på prestationer av andra myndig-
heter som är Patent- och registerstyrelsens 
lokala myndigheter i handelsregisterären-
den, förutsatt att prestationerna grundar sig 
på eller hänför sig till ett register eller det 
företags- och organisationsdatasystem som 
upprätthålls av patent- och registerstyrelsen. 

 
2 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) prestation patent- och registerstyrel-

sens eller någon annan i 1 § angiven myn-
dighets tjänsteåtgärd, varor som produceras 
och tjänster som tillhandahålls samt annan 
verksamhet som bedrivs av dessa, 

2) offentligrättslig prestation en sådan 
prestation av patent- och registerstyrelsen 
eller någon annan i 1 § angiven myndighet 
vars efterfrågan grundar sig på lag eller för-
ordning och som myndigheten i fråga har 
faktisk ensamrätt att utföra, samt 

3) kostnadsmotsvarighet enligt presta-
tionsgrupp att de totala avgifterna för att 
registrera och hålla i kraft prestationer som 
hör till de prestationsgrupper som bildas av 
patenträtt, varumärke, mönsterrätt, nyttig-

2 § 

Definitioner 

I denna lag avses: 
1) prestation Patent- och registerstyrel-

sens eller någon annan i 1 § avsedd myn-
dighets tjänsteåtgärd, varor som produceras 
och tjänster som tillhandahålls samt annan 
verksamhet som bedrivs av dessa, 

2) offentligrättslig prestation en sådan 
prestation av Patent- och registerstyrelsen 
eller någon annan i 1 § avsedd myndighet 
vars efterfrågan grundar sig på lag eller för-
ordning och som myndigheten i fråga har 
faktisk ensamrätt att utföra, 

3) prestationsgrupp en helhet som består 
av de offentligrättsliga prestationer, som 
baserar sig på varje register som upprätt-
hålls av Patent- och registerstyrelsen, samt  
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hetsmodellrätt och kretsmönster för integre-
rade kretsar bestäms så att de totala avgif-
terna motsvarar beloppet av statens total-
kostnader för att upprätthålla registret (pre-
stationsgruppen) i fråga.  
 

 
 
 
 
 
4) kostnadsmotsvarighet enligt presta-

tionsgrupp att summan av de avgifter som 
tas ut för registrering och ikrafthållande av 
de prestationer som hör till Patent- och re-
gisterstyrelsens prestationsgrupper samt för 
användning av Patent- och registerstyrel-
sens register bestäms så att summan av av-
gifterna motsvarar beloppet av statens to-
talkostnader för att upprätthålla prestations-
gruppen i fråga med beaktande av vad som 
föreskrivs i 3 §. 

 
3 § 

Avgifter för offentligrättsliga prestationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Storleken på avgiften för registrering och 

ikrafthållande av prestationer som hör till i 
2 § 3 punkten uppräknade prestationsgrup-
per kan dock bestämmas på basis av kost-
nadsmotsvarighet enligt prestationsgrupp 
med beaktande av det beräknade antalet år-
ligen inlämnade ansökningar om registre-
ring och ikrafthållande samt av stadgandena 
i 3 och 4 mom. De avgifter som bestäms en-
ligt detta moment kan fastställas så att av-
giften stiger ju längre registreringen är i 
kraft. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Av orsaker som hänför sig till industripo-

litik eller rättsvård, till att en ny prestation 
tas i bruk eller till uppdatering av register-
uppgifterna eller på grund av internationella 
avtal eller av praktiska skäl eller när ären-
den enligt lagen om stiftelser (109/30) eller 
föreningslagen (503/89) behandlas, får det 
bestämmas att en avgift allmänt uppbärs till 
ett lägre belopp än självkostnadsvärdet eller 
värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för 
prestationsgruppen eller att avgift inte alls 
skall uppbäras. I ärenden som gäller regi-
strering av förening skall avgiften bestäm-
mas till ett lägre belopp än självkostnads-
värdet, om detta är nödvändigt för att trygga 

3 § 

Avgifter för offentligrättsliga prestationer 

— — — — — — — — — — — — — —  
Storleken på avgiften för de prestationer 

som hör till de prestationsgrupper som av-
ses i 2 § 3 punkten, såsom registrering, 
ikrafthållande av registrering eller använd-
ning av register, bestäms på basis av kost-
nadsmotsvarigheten enligt prestationsgrupp. 
När avgifterna bestäms beaktas det beräk-
nade antalet av de ansökningar och anmäl-
ningar som årligen inlämnas, upprätthållan-
det av registeruppgifterna och den offentlig-
rättsliga användningen av registren samt 
bestämmelserna i 3 och 4 mom. De avgifter 
som bestäms enligt detta moment kan fast-
ställas så att avgiften är högre ju längre re-
gistreringen är i kraft. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Av orsaker som hänför sig till industripo-
litik eller rättsvård, till att en ny prestation 
tas i bruk eller till uppdatering av register-
uppgifterna eller på grund av internationella 
avtal eller av praktiska skäl eller när ären-
den enligt lagen om stiftelser (109/1930), 
föreningslagen (503/1989) eller religions-
frihetslagen (453/2003) behandlas, får det 
bestämmas att en avgift allmänt tas ut till ett 
lägre belopp än självkostnadsvärdet eller 
värdet enligt kostnadsmotsvarigheten för 
prestationsgruppen eller att någon avgift 
inte alls skall tas ut. I ärenden som gäller 
registrering av en förening skall avgiften 
bestämmas till ett lägre belopp än själv-
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föreningsfriheten. Innan en avgift för regi-
strering av förening bestäms skall handels- 
och industriministeriet höra justitieministe-
riet. Av orsaker som hänför sig till industri-
politik eller internationella avtal eller av 
praktiska eller andra särskilda skäl får en 
avgift, som annars skall bestämmas så att 
den motsvarar prestationens självkostnads-
värde eller värde enligt kostnadsmotsvarig-
heten för prestationsgruppen, bestämmas 
till ett högre belopp. 
 

kostnadsvärdet, om detta är nödvändigt för 
att trygga föreningsfriheten. Innan en avgift 
för registrering av en förening bestäms skall 
handels- och industriministeriet höra justi-
tieministeriet. Av orsaker som hänför sig 
till industripolitik eller internationella avtal 
eller av praktiska eller andra särskilda skäl 
får en avgift, som annars skall bestämmas 
så att den motsvarar prestationens själv-
kostnadsvärde eller värde enligt kostnads-
motsvarigheten för prestationsgruppen, be-
stämmas till ett högre belopp. 

——— 
Denna lag träder i kraft den         20  . 

——— 
 

 
 


