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840/2012
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus
Kilpailu- ja kuluttajaviraston maksullisista suoritteista
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain
(150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:
1§
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
Valtion maksuperustelain (150/1992)
6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista Kilpailu- ja kuluttajavirasto perii
oheisen maksutaulukon mukaiset maksut,
ovat:
1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskevan ilmoituksen käsitteleminen;
2) rekisteröidyn valmismatkaliikkeenharjoittajan valvonta; sekä
3) otteen antaminen valmismatkaliikerekisteristä.
2§
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat
suoritteet
Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden maksut Kilpailuja kuluttajavirasto päättää liiketaloudellisin
perustein, ovat:
1) julkaisut ja muut painotuotteet sekä
sähköiset tietotuotteet;

2) tilauksesta tehdyt selvitykset ja tutkimukset;
3) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijatehtävät tapauksissa, joissa tehtävien hoito ei
suoranaisesti liity viraston toimintaan;
4) tietojärjestelmien, ohjelmien ja vastaavien suoritteiden sekä tietojärjestelmissä olevien tietoaineistojen käyttöoikeuksien ja tietoaineistojen tekninen luovuttamien tilauksesta ulkopuolisille;
5) valokopiot, tulosteet ja muut jäljenteet;
sekä
6) muut tilaukseen perustuvat erikseen
määritellyt suoritteet.
Maksutonta suoritteen luovuttamien on silloin, kun se tukee viraston maksutonta toimintaa.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä
saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kilpailu- ja kuluttajavirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain 34 §:ssä säädetään.
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3§
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2013 ja on voimassa 31 päivään
joulukuuta 2014.
Tällä asetuksella kumotaan kilpailuviraston maksullisista suoritteista annettu kauppaja teollisuusministeriön päätös (185/2000).

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2012
Työministeri Lauri Ihalainen

Vanhempi hallitussihteeri Mikko Holm
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3
Liite

Maksutaulukko
KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Hakemuksesta tehdyt päätökset ovat maksullisia myös silloin, kun hakemusta on alettu
käsittelemään ja hakemus raukeaa tai se hylätään. Maksut eivät sisällä laskutuksesta aiheutuvia
kustannuksia, jotka peritään erikseen.
Maksut ovat seuraavat:
1) valmismatkaliikkeen harjoittajan rekisteröintiä koskeva päätös

150,00 ≠

2) valmismatkaliikerekisteriin rekisteröityjen vuotuiset valvontamaksut:
- maksuluokka I (laskennallinen vakuus enintään 10 000 ≠, vakuudesta
vapautetut ja välittäjät)
- maksuluokka II (laskennallinen vakuus 10 001 ≠—100 000 ≠)
- maksuluokka III (laskennallinen vakuus 100 001 ≠—1 000 000 ≠)
- maksuluokka IV (laskennallinen vakuus yli 1 000 000 ≠)
3) ote valmismatkaliikerekisteristä

250,00 ≠/vuosi
500,00 ≠/vuosi
990,00 ≠/vuosi
1 960,00 ≠/vuosi
30,00 ≠

Vuotuisen valvontamaksun maksuluokka määräytyy maksuvuotta aikaisemman vuoden suurimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella. Rekisteröintivuoden valvontamaksun maksuluokka määräytyy rekisteröintipäätöksessä arvioidun vakuusmäärän perusteella.
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