
 N:o 1277 
  

   

 

5258

                    Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 

6 § 

Mallioikeusasiat 

Hakemusmaksu.....................................154 € 
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä 

luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen, johon 
malli luokitetaan ..................................40 € 
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta 
mallilta ensimmäisen jälkeen...............84 € 
säilytysmaksu jokaiselta 
mallikappaleelta...................................40 € 
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä 
kuvalta ensimmäisen jälkeen ...............36 € 

Uudelleenkäsittelymaksu ........................40 € 
Uudistamismaksu 

ensimmäiseltä kerralta .......................229 € 
toiselta kerralta ..................................325 € 
kolmannelta kerralta ..........................350 € 
neljänneltä kerralta ............................360 € 

Lisämaksut uudistamishakemuksen 
yhteydessä 
luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen, 
johon malli luokitetaan ........................40 € 
yhteisrekisteröintimaksu  
jokaiselta mallilta ensimmäisen 
jälkeen .................................................84 € 
säilytysmaksu jokaiselta 
mallikappaleelta...................................40 € 
jos uudistamismaksu suoritetaan  
kuluvan rekisteröintikauden  
päätyttyä ..............................................40 € 

Maksu mallirekisteriin tehtävästä 
merkinnästä, kultakin  
merkinnältä ..........................................36 € 

Maksu mallirekisteröinnin  
muuttamisesta hakemuksen  
perusteella kultakin mallilta...............154 € 

 
Jos pyyntö mallirekisteriin tehtävästä 

merkinnästä esitetään mallin  
rekisteröinnin uudistamishakemuksen 
yhteydessä, maksu merkinnästä  
peritään 50 %:lla alennettuna. 

Yhteisömallia koskevan rekisteröintihake-
muksen vastaanottamismaksu .............50 € 

Muutoksenhakumaksu..........................150 € 
Etuoikeustodistus....................................17 € 
Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 

 1 €/sivu 
Rekisteriote.............................................15 € 
 
 
 

9 § 

Kaupparekisteriasiat 

Kaupparekisteri-ilmoitusten  
käsittelymaksut 
yksityisen elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .......................................60 € 
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön 
perusilmoitus .....................................135 € 
muun elinkeinonharjoittajan 
perusilmoitus .....................................285 € 
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, 
osuuskunnan, säästöpankin ja 
asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen 
ja vakuutusyhdistyksen yhdistys- 
järjestyksen muuttamista, avoimen 
yhtiön, kommandiittiyhtiön tai 
osuuskunnan muuttamista osake- 
yhtiöksi sekä taloudellista toimintaa 
harjoittavan yhdistyksen muuttamista 
osuuskunnaksi koskeva muutos- 
ilmoitus..............................................285 € 
muu muutosilmoitus............................50 € 
aputoiminimen rekisteröinti ........60 €/nimi 

Sulautumis- ja jakautumisasiat 
sulautumis- ja jakautumis- 
suunnitelman ilmoittaminen...........285 € + 
 50 €/seuraava yhteisö 
sulautumis- tai jakautumis- 
suunnitelmaa koskevan muutoksen 
ilmoittaminen ......................... 50 €/yhteisö 
hakemus sulautumisen tai 
jakautumisen täytäntöönpanoon.....285 € + 
 151 €/seuraava yhteisö 
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ilmoitus sulautumisen tai  
jakautumisen täytäntöön- 
panosta.................................... 50 €/yhteisö 

Muut hakemusasiat 
hakemus osakepääoman alentamiseksi, 
arvonkorotusrahaston alentamiseksi,  
sijoitusosuuspääoman, sidotun oman  
pääoman tai ylikurssirahaston  
alentamiseksi, yhtiömuodon  
muuttamiseksi, voiton jakamiseksi,  
vararahaston alentamiseksi tai  
ylikurssirahaston alentamiseksi .........370 € 
hakemus julkisesta haasteesta 
yhteisön velkojille .............................151 € 
muut Virallisessa lehdessä 
kuulutettavat hakemusasiat................151 € 
hakemus toimia poikkeusluvalla  
osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön  
perustajana, olla osakeyhtiön tai  
osuuskunnan hallintoneuvostossa,  
hallituksessa, toimitusjohtajana tai  
selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön  
tai asumisoikeusyhdistyksen  
hallituksessa tai isännöitsijänä,  
eurooppalaisen taloudellisen  
etuyhtymän johtajana, yksityisenä  
elinkeinonharjoittajana, avoimen  
yhtiön yhtiömiehenä,  
kommandiittiyhtiön vastuunalaisena  
yhtiömiehenä tai sivuliikkeen  
perustajana……........................…….100 € 

Otteet, todistukset ja jäljennökset 
ote kaupparekisteristä ..........................10 € 
rekisteröintitodistus .............................15 € 
diaaritodistus..........................................5 € 
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, 
säännöt, yhdistysjärjestys ....................10 € 

Tilinpäätösasiat 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista 
(yhdeltä tilinpäätöskaudelta) ...............10 € 
todistus tilinpäätösasiakirjojen 
jättämisestä ............................................5 € 

Mikrofilmit 
kaupparekisterin peruskortisto........3 030 € 
kaupparekisterin  
ylläpitokortit .........................1 075 €/vuosi 
kaupparekisterin aakkoselliset 
toiminimihakemistot................640 €/vuosi 
vuosien 1976—1980 
tilinpäätösasiakirjat 
hakemistoineen ...............................1 690 € 
tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen  

vuosilta 1981—1998 ............ 1 350 €/vuosi 
tilinpäätösasiakirjat  
hakemistoineen vuosilta 1999—  
(sis. 20 000 tilinpäätöstä) ..... 2 020 €/vuosi 
lisämaksu /  
alkava 10 000 tilinpäätöstä................840 € 

Muutoksenhakumaksu 
kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta 
koskevissa asioissa ............................150 € 

Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 
 1 €/sivu 

 
 

11 § 

Säätiörekisteriasiat 

Todistukset 
ote, säännöt,  
tilinpäätösasiakirjat (yhdeltä 
tilikaudelta) .........................................10 € 
diaaritodistus .........................................5 € 

Lupa- ja suostumusasiat 
säätiön perustaminen.........................840 € 
säätiön lakkauttaminen......................255 € 
säätiön sulautuminen.........................255 € 
säätiön sääntömuutosten 
vahvistaminen ...................................255 € 
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §).............100 € 

Hallitusta ja nimenkirjoittajaa 
koskeva muutosilmoitus......................50 € 

Muutoksenhakumaksu 
säätiön perustamislupaa, sääntöjen  
vahvistamista tai säätiörekisteriin  
tehtyä ilmoitusta koskevissa  
asioissa…………………... .………. 150 € 

Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 
 1 €/sivu 

 
 
 

12 § 

Yhdistysrekisteriasiat 

Todistukset ja jäljennökset 
ote yhdistysrekisteristä ........................10 € 
oikeaksi todistettu jäljennös 
säännöistä ............................................10 € 
diaaritodistus .........................................5 € 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista  
yhdeltä tilikaudelta ..............................10 € 
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muu oikeaksi todistettu jäljennös 
yhdistyksen asiakirjasta ................... 10 € + 
 1 €/sivu 

Ennakkotarkastusasiat 
sääntöjen tai sääntömuutoksen 
ennakkotarkastus 1—5 §:ää.................60 € 
sääntöjen tai sääntömuutoksen 
ennakkotarkastus 6 §:ää tai  
enemmän............................................200 € 

Yhdistysrekisteri-ilmoitusten 
käsittelymaksut 
yhdistyksen perusilmoitus 
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
yhdistyksen perusilmoitus 
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 

yhdistyksen sääntöjen muuttamista 
koskeva muutosilmoitus 
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
yhdistyksen sääntöjen muuttamista 
koskeva muutosilmoitus 
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan 
vaihtumista tarkoittava 
muutosilmoitus ....................................10 € 
Keskuskauppakamarin ja kauppa- 
kamarin toimielinten kokoonpano 
(kauppakamarilaki 2 §)........................10 €   

Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §)............35 € 
Muutoksenhakumaksu..........................150 € 

 


