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                  Bilaga 
 
 
 

AVGIFTSTABELL 

Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter 

  
6 § 

Mönsterrättsärenden 

Ansökningsavgift ..................................154 € 
Tilläggsavgifter i samband med 

ansökningen 
klassavgift för varje varuklass 
utöver den första ..................................40 € 
samregistreringsavgift för varje 
mönster utöver det första .....................84 € 
förvaringsavgift för varje modell.........40 € 
kungörelseavgift för varje 
inlämnad bild utöver den första ...........36 € 

Återupptagningsavgift ............................40 € 
Förnyelseavgift 

I förnyelse..........................................229 € 
II förnyelse.........................................325 € 
III förnyelse .......................................350 € 
IV förnyelse .......................................360 € 

Tilläggsavgifter vid ansökan om förnyelse 
klassavgift för varje varuklass  
utöver den första ..................................40 € 
samregistreringsavgift för varje 
mönster utöver det första .....................84 € 
förvaringsavgift för varje modell.........40 € 

Om förnyelseavgiften erläggs sedan 
registreringsperioden har gått ut ..........40 € 

Avgift för anteckning i mönster- 
registret, för varje anteckning..............36 € 

Avgift för ändring av mönster- 
 registrering på basis av ansökan, 
 för varje mönster................................154 € 
 
Om anteckning i mönsterregistret 

begärs i samband med förnyelse 
av mönsterregistrering, uppbärs  
anteckningsavgiften med  
en nedsättning på 50 %. 

 
Avgift för mottagande av en ansökan  
 om gemenskapsmönster.......................50 € 

Avgift för sökande av ändring ..............150 € 
Prioritetsintyg .........................................17 € 
Diarieintyg..............................................10 € 
Bestyrkande av riktighet......................10 € + 

 1 €/sida 
Registerutdrag.........................................15 € 
 
 

9 § 

Handelsregisterärenden 

Behandlingsavgifter för 
handelsregisteranmälningar 
enskild näringsidkares  
grundanmälan......................................60 € 
öppet bolags och kommandit- 
bolags grundanmälan.........................135 € 
annan näringsidkarens  
grundanmälan....................................285 € 
ändringsanmälan som gäller ändring av  
aktiebolags bolagsordning, andelslags,  
sparbanks, bostadsrättsförenings och för-
säkringsförenings stadgar, ändring av  
öppet bolag, kommanditbolag eller  
andelslag till aktiebolag och ändring  
av förening som idkar ekonomisk  
verksamhet till andelslag...................285 € 
annan ändringsanmälan .......................50 € 
registrering av bifirma............... 60 €/namn 

Fusions- och delningsärenden 
anmälan om fusions- och 
delningsplan ...................................285 € + 
 50 €/följande 
 sammanslutning 
anmälan om ändring av fusions- 
eller delningsplan ...............................50 €/ 
 sammanslutning 
ansökan om verkställande av 
fusion eller delning.........................285 € + 
 151 €/följande 
 sammanslutning 
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anmälan om verkställande av  
fusion eller delning .............................50 €/ 
 sammanslutning 

Övriga ansökningsärenden 
ansökan om nedsättning av  
aktiekapitalet, om nedsättning av  
uppskrivningsfonden, nedsättning 
av placeringsandelskapitalet,  
reservfonden, bundna egna kapital  
eller överkursfonden, om ändring  
av bolagsformen, om vinstutdelning,  
om nedsättning av reservfonden  
eller om nedsättning av  
överkursfonden..................................370 € 
ansökan om offentlig stämning 
av sammanslutningens  
borgenärer..........................................151 € 
övriga ansökningsärenden som 
kungörs i Officiella Tidningen ..........151 € 
ansökan om tillstånd till undantag  
som gäller aktiebolags eller bostadsaktie-
bolags stiftare; medlem i förvaltningsråd 
eller styrelse av aktiebolag eller andelslag,  
eller verkställande direktör för eller  
likvidator i dessa; medlem i styrelse av  
bostadsaktiebolag eller bostadsrättsföre-
ning eller disponent för dessa; företagsle-
dare för europeisk ekonomisk intresse-
gruppering, enskild näringsidkare,  
bolagsman i ett öppet bolag, ansvarig bo-
lagsman i ett kommanditbolag eller  
grundare av en utländsk näringsidkares  
filial…………....................................100 € 

Utdrag, intyg och kopior 
utdrag ur handelsregistret ....................10 € 
registreringsintyg.................................15 € 
diarieintyg..............................................5 € 
bolagsordning, bolagsavtal, 
stadgar, föreningsordning ....................10 € 

Bokslutsärenden 
kopia av bokslutshandlingar 
(för en bokslutsperiod) ........................10 € 
intyg över att bokslutshandlingar 
har lämnats in ........................................5 € 

Mikrofilmer 
handelsregistrets grundkartotek......3 030 € 
kort för upprätthållande av 
handelsregistret.......................... 1 075 €/år 
handelsregistrets alfabetiska 
firmaindex..................................... 640 €/år 
bokslutshandlingar jämte 
index för åren 1976—1980.............1 690 € 

bokslutshandlingar jämte 
index för åren 1981—1998 ........1 350 €/år 
bokslutshandlingar jämte 
index för åren 1999—  
(incl. 20 000 bokslut) .................2 020 €/år 
tilläggsavgift för varje 
överskridet antal om 
10 000 bokslut ...................................840 € 

Avgift för sökande av ändring 
i ärenden som gäller anmälan  
som gjorts till handelsregistret ..........150 € 

Bestyrkande av riktighet......................10 € + 
 1 €/sida 

 
11 § 

Stiftelseregistreringsärenden 

Intyg 
utdrag, stadgar, 
bokslutshandlingar (för en 
räkenskapsperiod)................................10 € 
diarieintyg .............................................5 € 

Tillstånds- och samtyckesärenden 
grundande av stiftelse........................840 € 
upplösning av stiftelse.......................255 € 
fusion av stiftelse...............................255 € 
fastställande av stadgeändring...........255 € 
tillstånd till undantag (9 § lagen om  
stiftelser)…………………………….100 € 

Ändringsanmälan som gäller 
styrelse och namntecknare ..................50 € 

Avgift för sökande av ändring 
i ärende som gäller tillstånd till grundande  
av stiftelse, fastställelse av stadgar eller  
anmälan till stiftelseregistret………..150 € 

Bestyrkande av riktighet......................10 € + 
 1 €/sida 

 
12 § 

Föreningsregisterärenden 

Intyg och kopior 
utdrag ur föreningsregistret .................10 € 
bestyrkt kopia av stadgarna .................10 € 
diarieintyg .............................................5 € 
kopia av bokslutshandlingar 
(för en bokslutsperiod) ........................10 € 
annan bestyrkt kopia av en 
förenings handling............................10 € + 
 1 €/sida 
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Förhandsgranskningsärenden 
förhandsgranskning av en förenings 
stadgar och stadgeändringar, 
1—5 paragrafer....................................60 € 
förhandsgranskning av en förenings  
stadgar och stadgeändringar, 
6 eller flera paragrafer .......................200 € 

Avgifter för behandling av 
föreningsregisteranmälan 
föreningens grundanmälan  
(icke förhandsgranskad) ......................60 € 
föreningens grundanmälan 
(förhandsgranskad) ..............................15 € 
anmälan om ändring av  

föreningens stadgar  
(icke förhandsgranskad) ......................60 € 
anmälan om ändring av  
föreningens stadgar  
(förhandsgranskad)..............................15 € 
anmälan om byte av styrelseordförande  
och annan namntecknare .....................10 € 
Sammansättning av centralhandels-
kammarens eller handelskammares  
organ (2 § handelskammarlagen) ........10 € 

Tillstånd till undantag  
(35 § föreningslagen) ..........................35 € 

Avgift för sökande av ändring ..............150 € 

 


