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M A K S U T A U L U K K O 

MAKSUASETUKSEN 2 § 

1  Ajoneuvon,  osan,  järjestelmän ja eri l l i sen teknisen yksikön tyyppi-
hyväksyntä  

1.1 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY- tai E-tyyppi- 
hyväksyntä tai hyväksynnän laajennus ..................................................................... 450 euroa 
1.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön kansallinen tyyppi- 
hyväksyntä ................................................................................................................. 350 euroa 
1.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/tyyppi) ........................... 500 euroa 
1.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/versio)............................ 250 euroa 
1.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/laajennus) ........................................................................................................ 375 euroa 
1.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/versio).............................................................................................................. 250 euroa 
1.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/siirrettävä versio)............................................................................................... 15 euroa 
1.8 Muu tyyppihyväksyntätyö (hinta/työpv).................................................... 725 euroa/työpv 
tai ........................................................................................................................... 100 euroa/h 
- matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
1.9 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään 
(hinta/hakemus eli perusmaksu) .................................................................................... 5 euroa 
1.10 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään 
(hinta/versio)................................................................................................................ 40 euroa 
1.11 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (perusmaksu) ..................................... 40 euroa 
1.12 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (hinta/versio) ...................................... 10 euroa 
1.13 Muu selvitys- ja tietojen korjaustyö (hinta/h) ................................................... 100 euroa 
1.14 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja  
tutkimuslaitosten valvonta. .............................................................................. 950 euroa/työpv 
tai ........................................................................................................................... 130 euroa/h 
1.15 Hyväksynnän peruuttaminen ............................................................................... 60 euroa 
1.16 Kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksyntä  
(hinta/tyyppi) ............................................................................................................ 500 euroa 
1.17 Kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksyntä  
(hinta/versio).............................................................................................................. 250 euroa 
1.18 Kansallisen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksynnän laajennus 
(hinta/laajennus) ........................................................................................................ 375 euroa 
1.19 Kansallisen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/versio).............................................................................................................. 250 euroa 
1.20 Kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/siirrettävä versio)............................................................................................... 15 euroa 
1.21 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus  
(hinta/hakemus eli perusmaksu) .................................................................................... 5 euroa 
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1.22 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus 
 (hinta/versio)............................................................................................................... 40 euroa 
1.23 Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan hyväksyminen........................ 200 euroa 
1.24 Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan hyväksymispäätöksen  
muuttaminen .............................................................................................................. 100 euroa 
1.25 Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan arviointityö 
(hinta/h)................................................................................................................... 100 euroa/h 
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