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Valtiovarainministeriön asetus

N:o 1432

verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun
valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja eräiden
ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006) 5 §:n
nojalla:

1 §

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon julkisoikeudellisista suorit-
teista peritään joko liitteenä olevassa maksu-
taulukossa erikseen mainittu maksu tai suo-
ritteen omakustannusarvoon perustuva, mak-
sutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperustei-
den mukainen maksu.

Valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:ssä tarkoitettuja verohallinnon maksullisia
julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä
olevan maksutaulukon mukaisesti:

1) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 §:ssä
tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

2) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuo-
jennuspäätös;

3) päätös oikeudesta tappion vähentämi-
seen tuloverotuksessa;

4) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain
(1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeu-
desta käyttämättömien hyvitysten vähentämi-
seen tuloverotuksessa, 6 d §:n mukainen
päätös oikeudesta osinkoylijäämien huo-
mioon ottamiseen tuloverotuksessa ja 8 §:n

mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien
huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;

5) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n
mukainen veroviraston antama lupa verotto-
man varaston pitämiseen;

6) verotustietojen käyttölupaa koskeva Ve-
rohallituksen päätös sekä päätös olla anta-
matta tietojen käyttölupaa;

7) verotustietojen luovuttaminen muuhun
kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen 6
kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon
saantiin oikeuttavien säännösten perusteella;

8) yritys- ja yhteisötietolain (244/2001)
16 §:n mukainen ote yritys- ja yhteisötunnus-
rekisteristä;

9) muut toimeksiannosta suoritettavat, ve-
rotustietojen käyttöä koskevat erityissuorit-
teet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai ase-
tukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan
tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen
verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa
muutoksenhakua varten tai veronmaksuvel-
vollisuuden täyttämistä koskevana selvityk-
senä.
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2 §

Ennakkopäätökset

Eräiden ennakkopäätösten maksuperus-
teista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitet-
tuja verohallinnon maksullisia suoritteita ovat
keskusverolautakunnan ja muun verohallin-
non viranomaisen päätös, joka sisältää en-
nakkotiedon tai ennakkoratkaisun, sekä pää-
tös olla antamatta ennakkotietoa tai ennak-
koratkaisua taikka jättää asia tutkimatta tai
sillensä. Tässä pykälässä tarkoitetuista vero-
hallinnon suoritteista peritään liitteenä ole-
vassa maksutaulukossa esitettyjen hinnoitte-
luperusteiden mukainen päätösmaksu tai kä-
sittelymaksu.

3 §

Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitet-
tuja muita suoritteita, jotka verohallinnon
viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;
2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus-

ja tilastopalvelut;
3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjel-

mien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen ti-
lauksesta;

4) verohallinnon hallinnassa olevien tilojen
käyttö ja virastopalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet verohallinnon
julkaisuissa;

6) todistukset sekä valokopiot ja muut
jäljenteet;

7) verotuksen julkisten tietojen luovutta-
miseen liittyvät palvelut;

8) tietojen luovuttaminen yritys- ja yhtei-
sötunnusrekisterin merkinnöistä sähköisesti
tai muulla kuin 1 §:n 1 momentin 9 kohdassa
tarkoitetulla tavalla;

9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettä-
minen ja postitus;

10) veronsaajien oikeudenvalvonnan asia-
miespalvelut siltä osin, kuin ne eivät ole
verohallinnon maksutonta viranomaistoimin-
taa;

11) muut kuin 1—10 kohdassa tarkoitetut,
niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat
erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta an-
netun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta
jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä mak-
suista päättää Verohallitus noudattaen, mitä
mainitussa pykälässä säädetään.

4 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivänä
joulukuuta 2009.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeri Eero Heinäluoma

Finanssineuvos Sakari Alasalmi
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Liite 
 

MAKSUTAULUKKO 

 
verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2007 - 2009 

Suorite 
 
I Ennakkopäätökset 

1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut, kun hakijana on

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja 
ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 

 
610 euroa 

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä 
ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeino-
tulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana 
on muu verovelvollinen 

 
 
 

1 630 euroa

Jos ennakkoratkaisun antaminen asiassa edellyttää laajaa selvitystyötä, pe-
ritään ennakkoratkaisusta edellä mainituista poiketen 
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jon-
ka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 

 
2 440 euroa

Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkai-
sua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä peritään käsittelymak-
sua 

 
 

60 euroa

2) Muu verohallinnon viranomaisen antama ennakkotietopäätös tai en-
nakkoratkaisu 

Ennakkotiedot, kun hakijana on 

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja 
ennakkotieto koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 

 
245 euroa

— luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä 
ja ennakkotieto koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotu-
lon verotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 

 
 

815 euroa

Mikäli ennakkotiedon antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvi-
tystyötä, peritään ennakkotiedosta edellä mainituista poiketen 
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkotietoa, jonka 
valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä. 

 
1 630 euroa

Muut ennakkoratkaisut 

— kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta 150 euroa

— kun ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteistö-
verotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 

 
245 euroa
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— kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sosi-
aaliturvamaksua, 

77 euroa

— rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa 165 euroa

— muut ennakkoratkaisut 245 euroa

Asiassa, jossa verohallinnon viranomainen päättää olla antamatta ennakko-
tietoa tai -ratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peri-
tään käsittelymaksua 

 
 

60 euroa

II Julkisoikeudelliset suoritteet 

1) Tuloveroasetuksen 2 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös 286 euroa

2) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös 

— päätös, jota varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1-5 tuntia) 330 euroa

— päätös, jota varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia) 550 euroa

3) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 350 euroa

4) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain 5 a §:n mukainen päätös oikeu-
desta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 6 d §:n 
mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottamiseen tulo-
verotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomi-
oon ottamiseen tuloverotuksessa 

 
 
 
 

350 euroa

5) Arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen lupa verottoman 
varaston pitämiseen 

 
350 euroa

6) Verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallituksen päätös sekä pää-
tös olla antamatta tietojen käyttölupaa 

 
410 euroa

7) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen ve-
rotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta 

— todistus 10 euroa

— jäljennös tai ote verotustiedoista 
edellä mainittu oikeaksi todistettuna 
kuitenkin vähintään 

0,60 euroa/sivu 
1 euro/sivu 

5 euroa

— jos tietojen luovuttaminen vaatii yli ½ tunnin työn, peritään tietojen 
luovuttamisesta 

 
39 euroa/h

— aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopioina annet-
tavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta 

 
4 senttiä/sivu

Jos julkisoikeudellisia suoritteita koskevan kappaleen 1—5 kohdan mukai-
sessa asiassa verohallinnon viranomainen jättää hakemuksen tutkimatta, 
jättää asian sillensä tai tekee muun kuin asianomaisessa kohdassa tarkoite-
tun päätöksen, peritään käsittelymaksua 

 
 
 

60 euroa
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8) Valtiovarainministeriön asetuksen 1§:n 9 kohdissa tarkoitettu ote yritys- 
ja yhteisötunnusrekisteristä

— yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja 
yhteisötunnusrekisteristä

 
5 euroa/ote

9) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettujen ve-
rotustietojen luovuttaminen konekielisesti 

Verotustietojen konekielisestä luovuttamisesta peritään suoritteen 
omakustannusarvon mukainen maksu, joka muodostuu seuraavasti: 

— verotustietojen luovuttamisen määrittely- ja suunnittelutyöstä vero-
hallinnolle aiheutuvat suoritteen omakustannusarvon mukaiset kustan-
nukset 

10) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, Valtiovarainministeriön ase-
tuksen 1 §:n mukaiset verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet 

Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden koko-
naiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottami-
seen käytetyn verohallinnon asiantuntijan työn omakustannushintana peri-
tään 

 
 
 

92 euroa/h

ja toimistotyön omakustannushintana peritään 39 euroa/h
 



Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus

N:o 1433

Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään patentti- ja rekisterihalli-
tuksen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä marraskuuta 1992 annetun lain
(1032/1992) 5 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Patentti- ja
rekisterihallituksen maksullisista suoritteista
ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeu-
dellisista suoritteista perittävistä kiinteistä
maksuista.

Tätä asetusta sovelletaan myös muun vi-
ranomaisen tuottamaan suoritteeseen, joka
perustuu tai kohdistuu Patentti- ja rekisteri-
hallituksen pitämään rekisteriin tai tiedos-
toon.

2 §

Julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
annetun lain 3 §:n 2 momentin mukaisia
suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus
perii suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaa-
vuuden perusteella määräytyvät maksut, ovat
seuraavat suoritteet:

1) patentti-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja
hyödyllisyysmallihakemusten sekä integroi-
dun piirin piirimallihakemusten käsittelemi-
nen;

2) patenttien ja patenttihakemusten voi-
massapitäminen;

3) tavaramerkin, mallioikeuden ja hyödyl-
lisyysmallioikeuden rekisteröinnin uudistami-
nen;

4) patenttilain 71 a §:n mukaisten esitysten
käsitteleminen; ja

5) merkinnän tekeminen patentti-, tavara-
merkki-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piiri-
malli- ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä ot-
teen, todistuksen ja virallisen jäljennöksen
tuottaminen tällaisesta rekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n
3 momentin mukaisia suoritteita, joista Pa-
tentti- ja rekisterihallitus perii suoritteiden
keskimääräisen kokonaiskustannuksen perus-
teella määräytyvät maksut, ovat seuraavat
suoritteet:

1) kaupparekisteriin tehtävien ilmoitusten
ja hakemusasioiden käsitteleminen;

2) otteen, todistuksen ja virallisen jäljen-
nöksen tuottaminen kauppa- ja yrityskiinni-
tysrekisteristä sekä julkistettavaksi jätetyistä
tilinpäätös- ja tasetiedoista;

3) kaupparekisteriin merkittyjen ja ilmoi-
tuksen vireilläoloa koskevien tietojen sekä
tilinpäätös- ja tasetietojen luovuttaminen pu-
helimitse, mikrofilmillä tai sähköisesti; ja
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4) yrityskiinnitystä koskevan hakemuksen
tai ilmoituksen käsitteleminen.

3 §

Hinnaltaan omakustannusarvosta poikkeavat
suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n
4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista
Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen
omakustannusarvoa alhaisemman maksun,
ovat seuraavat suoritteet:

1) valituksien käsitteleminen;
2) mitättömäksijulistamisvaatimuksen kä-

sitteleminen;
3) säätiön lupa- ja suostumusasiat;
4) otteen, todistuksen ja virallisen jäljen-

nöksen tuottaminen säätiörekisteristä, yhdis-
tysrekisteristä ja uskonnollisten yhdyskuntien
rekisteristä;

5) yhdistyksen perus- ja muutosilmoitus-
asiat, ennakkotarkastusasiat sekä hakemus-
asiat; ja

6) uskonnollisen yhdyskunnan perustamis-
ja muutosilmoitusasiat, ennakkotarkastusasiat
sekä rekisteröityjen paikallisyhteisöjen ja seu-
rakuntien perustamis- ja muutosilmoitusasiat.

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n
4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista
Patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun
perimättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen rekiste-
reihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisil-
moitukset;

2) lausunnot ja selvitykset viranomaisille;
3) viranomaisen lähettämän tiedonannon

merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituk-
sen pitämiin rekistereihin;

4) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekiste-
rin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin lo-
makkeet;

5) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat
vastaanottotodistukset;

6) tilinpäätös- ja tasetietojen julkistaminen;
7) osoitteenmuutoksen merkitseminen pa-

tentti-, malli-, hyödyllisyysmalli-, piirimalli-
ja patenttiasiamiesrekisteriin sekä elinkeinon-
harjoittajan osoitteenmuutoksen merkitsemi-
nen kaupparekisteriin;

8) elinkeinotoiminnan lopettamista ja yh-
teisön purkautumista koskeva ilmoitus kaup-
parekisteriin;

9) jäljennös osakeyhtiön yhtiöjärjestyk-
sestä ja osuuskunnan säännöistä sekä ote
kaupparekisteristä, jotka Patentti- ja rekiste-
rihallitus perus- tai muutosilmoituksen rekis-
teröinnin jälkeen ensimmäisen kerran antaa
ilmoituksen tehneelle elinkeinonharjoittajalle;

10) yhdistyksen purkautumista koskeva
ilmoitus yhdistysrekisteriin;

11) uskonnollisen yhdyskunnan sekä re-
kisteröidyn paikallisyhteisön ja seurakunnan
purkautumista koskeva ilmoitus; sekä

12) yrityskiinnityksen kuolettaminen.

4 §

Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista
perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä
tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja
rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin
perustein, ovat muun muassa seuraavat suo-
ritteet:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen toimi-
alaan kuuluva muu kuin asian vireillepanoon
ja käsittelyyn liittyvä neuvonta;

2) tilauksesta tehtävät selvitykset ja tutki-
mukset;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;
4) kirjasto- ja tietopalvelut;
5) muut Patentti- ja rekisterihallituksen

kustantamat julkaisut;
6) valokopio, sähköinen tallenne tai muu

jäljennös;
7) pienlaskutuslisä ja kassapalvelumaksu;
8) toimeksiantoon perustuva aineiston lä-

hettäminen, mikäli lähettäminen ei sisälly
aineistosta perittävään hintaan; ja

9) kaupparekisterin, yrityskiinnitysrekiste-
rin, säätiörekisterin ja yhdistysrekisterin atk-
rekistereihin pohjautuvat muut tietopalvelut.

5 §
Pykälissä 2 ja 3 tarkoitetut maksut sisäl-

tyvät tämän asetuksen liitteenä olevaan tau-
lukkoon.
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6 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2007 saakka.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri Hannes Manninen

Hallitusneuvos Timo Pekkarinen

4364 N:o 1433
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Liite 
 
 
 
 
 

MAKSUTAULUKKO 

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 

 
1 § 

Patenttiasiat 

Hakemusmaksu 
perusmaksu ........................................250 € 
lisämaksu jokaisesta kymmenen  
ylittävästä patenttivaatimuksesta .........25 € 

Maksu uudelleenkäsiteltäväksi  
ottamisesta 
ensimmäinen kerta...............................55 € 
muut kerrat.........................................115 € 

Painatusmaksu 
perusmaksu painatuksesta....................85 € 
lisämaksu jokaiselta neljä 
ylittävältä sivulta .................................10 € 

Lisämaksu patenttivaatimuksesta, 
joka on annettu sen jälkeen, kun  
hakemus tehtiin tai se on katsottava 
tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä 
yhteensä ylittää niiden vaatimusten 
määrän, joista hakemusmaksu on 
suoritettu ..............................................25 € 

Tilausmaksu välipäätöksen 
viiteasiakirjoista 
yhtenä kappaleena ...............................20 € 
kahtena kappaleena..............................30 € 

Käännösmaksu................................40 €/sivu 
Patenttihakemuksista ja patenteista 

suoritettavat vuosimaksut: 
1.—3. vuosi...........................................150 € 
4. vuosi..................................................125 € 
5. vuosi..................................................140 € 
6. vuosi..................................................165 € 
7. vuosi..................................................200 € 
8. vuosi..................................................235 € 
9. vuosi..................................................265 € 
10. vuosi................................................300 € 
11. vuosi................................................350 € 
12. vuosi................................................400 € 
13. vuosi................................................450 € 

14. vuosi ...............................................500 € 
15. vuosi ...............................................535 € 
16. vuosi ...............................................585 € 
17. vuosi ...............................................645 € 
18. vuosi ...............................................705 € 
19. vuosi ...............................................755 € 
20. vuosi ...............................................805 € 
 
Vuosimaksu, joka patenttilain 

41 §:n 3 momentin tai 42 §:n  
3 momentin mukaan suoritetaan 
myöhemmin kuin vuosimaksun  
erääntymispäivänä, on suoritettava 
20 prosentilla korotettuna. 

 
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä 

merkinnästä, kustakin  
merkinnästä .........................................40 € 

Ratkaisumaksu patenttilain 
71 a §:n mukaan ................................250 € 

Muutoksenhakumaksut 
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut 
asiat ...................................................150 € 
muut patenttiasiat ..............................150 € 

Etuoikeustodistus....................................50 € 
Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen ..........................10 €+ 
  1 €/sivu 
Rekisteriote.............................................15 € 
 
 

2 § 

Kansainväliset patenttihakemukset 

Maksu kansainvälisestä  
patenttihakemuksesta patenttilain  
31 §:n 1 momentin tai 38 §:n  
2 momentin mukaan ..........................250 € 

Lisämaksu jokaisesta kymmenen 
ylittävästä patenttivaatimuksesta.........25 € 
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Erityinen lisämaksu tapauksissa,  
joissa hakemusta jatketaan  
patenttilain 31 §:n 1 momentin  
mukaan ja se käsittää keksinnön,  
jolle ei ole suoritettu kansainvälistä  
uutuustutkimusta tai kansainvälistä  
patentoitavuuden esitutkimusta,  
eikä patenttilain 36 tai 37 §:ää  
ole sovellettava ..................................250 € 

Lisämaksu patenttilain 31 §:n  
2 momentin mukaisesta  
lisäajasta ............................................100 € 

Lähettämismaksu ..................................135 € 
Maksu patenttilain 36 tai 37 §:n 

mukaan ..............................................250 € 
Etuoikeustodistuksen lähettäminen  

patenttiasetuksen 47 §:n mukaan.........15 € 
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön  

16.1a mukaan..................................1 615 € 
Lisämaksu uutuustutkimuksesta  

PCT-säännön 40.2a mukaan ...........1 615 € 
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu  

PCT-säännön 58.1b mukaan..............550 € 
Lisämaksu patentoitavuuden  

esitutkimuksesta PCT-säännön  
68.3a mukaan.....................................550 € 

Kopiot/sivu PCT-säännön 44.3b,  
71.2b ja 94.2 mukaan........................0,60 € 

Kansainvälisen uutuustutkimuksen  
kaltainen tutkimus .............................945 € 

Palautus uutuustutkimusmaksusta,  
jos Patentti- ja rekisterihallitus on  
tehnyt aiemmin kansallisen  
uutuustutkimuksen hakemukselle,  
josta kansainväliselle hakemukselle 
pyydetään prioriteettia ja  
virastolle on ollut hyötyä  
aiemmin suoritetusta  
tutkimuksesta .....................................250 € 

Palautus aiemmasta tutkimusmaksusta  
hakemukselle, jossa pyydetään  
etuoikeutta hakemuksesta, jolle  
Patentti- ja rekisterihallitus on  
aiemmin tehnyt kansainvälisen  
uutuustutkimuksen tai ITS- 
tutkimuksen. Mahdollinen  
palautuksen määrä määräytyy  
sen mukaan, kuinka paljon  
Patentti- ja rekisterihallitus  
hyötyy aiemmin suoritetusta  
tutkimuksesta ......................... 50 tai 100 % 

 

3 § 

Eurooppapatentti 

Eurooppapatentin, muutetussa 
muodossa hyväksytyn eurooppa- 
patentin käännöksen ja käännöksen 
korjauksen julkaisumaksu patenttilain 
70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 
1 momentin mukaan 

Perusmaksu painatuksesta ......................85 € 
lisämaksu jokaiselta neljä 
ylittävältä sivulta .................................10 € 

Eurooppapatentista patenttilain 
70 l §:n 1 momentin mukaan  
suoritettavat vuosimaksut  
määräytyvät 1 §:n taulukon  
mukaan. 

Vuosimaksu, joka suoritetaan  
myöhemmin kuin patenttilain  
70 l ja 41 §:n mukaisena 
vuosimaksun erääntymispäivänä,  
on suoritettava 20 prosentilla  
korotettuna. 

Maksu patenttirekisteriin  
tehtävästä merkinnästä, kultakin  
merkinnältä..........................................40 € 

Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n 
mukaan ..............................................250 € 

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

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

4 § 

Lisäsuojatodistukset 

Hakemusmaksu.....................................250 € 
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi 

ottamisesta 
ensimmäinen kerta...............................55 € 
muut kerrat ........................................115 € 

Maksu patenttirekisteriin 
tehtävästä merkinnästä,  
kustakin merkinnästä...........................40 € 

Ratkaisumaksu patenttilain  
71 a §:n mukaan ................................250 € 
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Vuosimaksu jokaiselta 
alkavalta vuodelta ..............................805 € 

Muutoksenhakumaksut 
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut 
asiat....................................................150 € 
muut asiat...........................................150 € 

Diaaritodistus ..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 

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

5 § 

Hyödyllisyysmallioikeusasiat 

Rekisteröintimaksu ...............................135 € 
Lisämaksu jokaisesta viisi 

ylittävästä suojavaatimuksesta.............15 € 
Uudelleenkäsittelymaksu ........................35 € 
Rekisteröinnin uudistamismaksu 

neljäksi vuodeksi ...............................200 € 
Uudistamismaksun korotus.....................40 € 
Rekisteröinnin uudistamismaksu 

kahdeksi vuodeksi .............................135 € 
Uudistamismaksun korotus.....................30 € 
Maksu mitättömäksijulistamis- 

vaatimuksesta ......................................50 € 
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin 

tehtävästä merkinnästä, kultakin 
merkinnältä ..........................................40 € 

Käännösmaksu................................40 €/sivu 
Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Etuoikeustodistus ....................................15 € 
Diaaritodistus ..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 
  1 €/sivu 
Rekisteriote .............................................15 € 
Tutkimusmaksu.....................................250 € 
Lausuntomaksu .......................................70 € 
Lykkäysmaksu ........................................40 € 
Viitejulkaisumaksu .................................20 € 
Viitejulkaisun kaksoiskopio....................30 € 
Kansainväliset hyödyllisyysmalli- 

hakemukset 
Maksu kansainvälisestä 

hyödyllisyysmallihakemuksesta ........135 € 
Lisämaksu jokaisesta viisi  

ylittävästä suojavaatimuksesta.............15 € 
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 

45 d §:n 3 momentin mukaisesta 
lisäajasta ..............................................80 € 

Lähettämismaksu ..................................135 € 

6 § 

Tavaramerkkiasiat 

Tavaramerkin rekisteröinnin 
hakemusmaksu ..................................165 € 

Rekisteröinnin uudistamismaksu..........185 € 
Rekisteröinnin uudistamismaksu, 

jos hakemus jätetään rekisteröinti- 
kauden päättymisen jälkeen ..............215 € 

Yhteismerkin rekisteröinnin  
hakemusmaksu ..................................235 € 

Yhteismerkin rekisteröinnin 
uudistamismaksu ...............................265 € 

Yhteismerkin rekisteröinnin  
uudistamismaksu, jos hakemus  
jätetään rekisteröintikauden  
päättymisen jälkeen ...........................285 € 

Lisämaksu 
luokkamaksu rekisteröitäessä  
jokaiselta luokalta kolmen luokan 
jälkeen .................................................65 € 
luokkamaksu uudistettaessa 
jokaiselta luokalta kolmen luokan 
jälkeen ...............................................100 € 

Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä 
tarkoitetun määräajan 
pidentämisestä .....................................45 € 

Rekisteröidyn merkin muuttamis- 
hakemusmaksu ....................................40 € 

Maksu tavaramerkkirekisteriin 
tehtävästä merkinnästä, kultakin 
merkinnältä..........................................40 € 

 
Jos pyyntö rekisteröidyn merkin 

muuttamisesta tai tavaramerkki- 
rekisteriin tehtävästä muusta 
merkinnästä esitetään tavaramerkin 
rekisteröinnin uudistamishakemuksen 
yhteydessä, maksu merkinnästä 
peritään 50 %:lla alennettuna. 

 
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen 

vastaanottomaksu ................................40 € 
Kansainvälisen tavaramerkki- 

hakemuksen vastaanottomaksu .........125 € 
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin 

korvaamisesta kansainvälisellä 
rekisteröinnillä.....................................50 € 

Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Etuoikeustodistus....................................10 € 
Diaaritodistus..........................................10 € 
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Oikeaksi todistaminen......................... 10 € + 
  1 €/sivu 
Rekisteriote .............................................15 € 
 

7 § 

Mallioikeusasiat 

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

luokkamaksu jokaiselta luokalta 
ensimmäisen luokan jälkeen................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................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 rekisteröinti- 
hakemuksen vastaanottamismaksu ......50 € 

Muutoksenhakumaksu ..........................150 € 
Etuoikeustodistus ....................................17 € 

Diaaritodistus..........................................10 € 
Oikeaksi todistaminen .........................10 € + 

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

8 § 

Integroidun piirin piirimalliasiat 

Rekisteröintimaksu ...............................250 € 
Maksu mitättömäksijulistamis- 

vaatimuksesta ....................................215 € 
Uudelleenkäsittelymaksu........................55 € 
Maksu piirimallirekisteriin 

tehtävästä merkinnästä, kultakin 
merkinnältä..........................................40 € 

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

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

9 § 

Patenttiasiamiesrekisteri 

Rekisteröintimaksu ...............................215 € 
Muutos tai muu 

erillinen merkintä ................................40 € 
Ote patenttiasiamiesrekisteristä ..............15 € 
 

10 § 

Kaupparekisteriasiat 

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut 
 yksityisen elinkeinonharjoittajan  
 perusilmoitus .................................... 65 € 
 avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön  
 perusilmoitus .................................155 € 
 muun elinkeinonharjoittajan  
 perusilmoitus .................................330 € 
 osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen,  
 osuuskunnan, säästöpankin ja  
 asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja  
 vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen 
  muuttamista, avoimen yhtiön,  
 kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan  
 muuttamista osakeyhtiöksi sekä  
 taloudellista toimintaa harjoittavan  
 yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi 
 koskeva muutosilmoitus ................330 € 
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 muu muutosilmoitus ........................57 € 
 aputoiminimen rekisteröinti ..... 60 €/nimi 
 ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää  
 kuulutuksen antamista osakeyhtiön  
 velkojille osakepääomaa alennettaessa,  
 yhtiöjärjestystä muutettaessa tai  
 siitä poikettaessa tai yritysmuotoa  
 muutettaessa....................................430 € 
Sulautumis- ja jakautumisasiat 
 sulautumis- ja jakautumissuunnitelman  
 ilmoittaminen.............................. 330 € + 
  57 €/seuraava yhteisö 
 sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa 
  koskevan muutoksen  
 ilmoittaminen ...................... 57 €/yhteisö 
 hakemus kuulutuksen antamiseksi  
 velkojille sulautumis- ja  
 jakautumisasioissa ...................... 330 € + 
  + 175 €/seuraava yhteisö 
 ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen  
 täytäntöönpanosta ............... 57 €/yhteisö 
Muut hakemusasiat  
 hakemus sijoitusosuuspääoman,  
 sidotun oman pääoman, vararahaston  
 tai ylikurssirahaston alentamiseksi, 
 liiketoiminnan luovutuksen  
 täytäntöönpanoon, toimiluvasta  
 luopumiseen, yhteisömuodon  
 muuttamiseen tai voiton  
 jakamiseksi .....................................430 € 
 hakemus julkisesta haasteesta  
 yhteisön velkojille ..........................175 € 
 muut Virallisessa lehdessä  
 kuulutettavat hakemusasiat .............175 € 
 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 € 
 hakemus selvitysmiehen  
 määräämiseksi...................................57 € 
 hakemus rekisteristä poistetun yhtiön  
 selvitystilaan määräämiseksi ............57 € 

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 § 

 
Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat 

 
Otteet ja todistukset 

 saapumistodistus....................................5 € 
 oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisö-

tunnusrekisterin otetuloste.....................5 € 
 
 

12 § 

Yrityskiinnitysasiat 

Todistukset 
diaaritodistus .........................................5 € 
rasitustodistus ......................................25 € 
muu yrityskiinnitysrekisteriin 
perustuva todistus................................30 € 
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Hakemukset ja ilmoitusasiat 
kiinnityshakemus...............................135 € 
kiinnityksen vastattavaksi 
ottaminen ...........................................190 € 
vahvistetun kiinnityksen 
laajentaminen tai rajoittaminen .........190 € 
kiinnityksen yhdistäminen.................190 € 
kiinnityksen keskinäisen 
etuoikeusjärjestyksen muuttaminen...190 € 
ilmoitus panttivelkakirjan  
haltijasta (kiinnityskohtainen) .............17 € 
ilmoitus saatavan hakemisesta.............25 € 
hakemus kiinnityksen jakamiseksi 
yrityksen jakautumisen yhteydessä ...500 € 
ilmoitus kiinnitysten säilymisestä 
jakautuvassa yhtiössä...........................50 € 
kiinnityksen rahayksikön  
muuttaminen ........................................35 € 

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

13 § 

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 

 
14 § 

Yhdistysrekisteriasiat 
Todistukset ja jäljennökset 

ote yhdistysrekisteristä tai uskonnol- 
listen yhdyskuntien rekisteristä ...........10 € 

oikeaksi todistettu jäljennös 
säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä  
tai paikallissäännöistä..........................10 € 
diaaritodistus .........................................5 € 
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista  
yhdeltä tilikaudelta ..............................10 € 
muu oikeaksi todistettu jäljennös 
yhdistyksen ja uskonnollisen yhdys- 
kunnan, paikallisyhteisön ja  
seurakunnan 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 €   
Uskonnollisen yhdyskunnan  
perustamisilmoitus  
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan  
perustamisilmoitus  
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan  
yhdyskuntajärjestyksen muuttamista  
koskeva muutosilmoitus  
(ei ennakkotarkastettu) ........................60 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan  
yhdyskuntajärjestyksen muuttamista  
koskeva muutosilmoitus  
(ennakkotarkastettu) ............................15 € 
Paikallisyhteisön tai seurakunnan  
perustamisilmoitus ..............................60 € 
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Paikallisyhteisön tai seurakunnan  
paikallissääntöjen muuttamista  
koskeva ilmoitus..................................60 € 
Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyh-
teisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai 

nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava 
muutosilmoitus ....................................10 € 

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

 



Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus

N:o 1434

maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintar-
vikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta
2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavan asetuksen:

Asetuksen nimi n:o antopäivä
voimaantulo-
päivä

MMM:n asetus eläimistä saatavien elintarvik-
keiden elintarvikehygieniasta annetun maa- ja
metsätalousministeriön asetuksen muuttami-
sesta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43/EEO/2006 28.12.2006 8.1.2007

Edellä mainittu asetus on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa
määräyskokoelmassa. Asetus on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja
terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Osastopäällikkö Matti Aho

Hallitusneuvos Maija Salo
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