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säätiön valvontamaksusta

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tarkoitus ja soveltamisala

Säätiöiden valvontaa varten peritään val-
tiolle vuotuista säätiön valvontamaksua Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen pitämään säätiö-
rekisteriin merkityiltä säätiöiltä.

Tätä lakia ei sovelleta säätiölain
(109/1930) 16 §:ssä tarkoitettuihin säätiöihin.

2 §

Säätiön valvontamaksu

Säätiön valvontamaksun suuruus määräy-
tyy säätiön viimeisimmän taseen loppusum-
man mukaan. Siinä tapauksessa, että säätiö
laatii konsernitilinpäätöksen, maksu perustuu
konsernitaseen loppusummaan.

Valvontamaksua suoritetaan seuraavasti:

Taseen loppusumma Valvontamaksu

Enintään 100 000
euroa 120 euroa

Yli 100 000 euroa,
kuitenkin enintään
10 000 000 euroa 250 euroa

Yli 10 000 000 euroa 500 euroa

Jos tasetta ei ole laadittu tai sitä ei ole
toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukselle,
voidaan periä 2 momentin mukainen alin
mahdollinen valvontamaksu.

Jos maksuvelvollisuus päättyy kesken ka-
lenterivuoden, ei maksuvelvolliselle palauteta
perittyä valvontamaksua tai osaa siitä.

3 §

Toimivaltainen viranomainen

Säätiön valvontamaksun määrää ja perii
vuosittain Patentti- ja rekisterihallitus.

4 §

Valvontamaksun suorittaminen

Säätiön valvontamaksu erääntyy maksetta-
vaksi kalenterivuosittain Patentti- ja rekisteri-
hallituksen määräämänä ajankohtana. Pa-
tentti- ja rekisterihallituksen on lähetettävä
maksupäätös säätiölle viimeistään 30 päivää
ennen eräpäivää.

Patentti- ja rekisterihallitus voi antaa tar-
kempia määräyksiä maksumenettelystä.

5 §

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on virheen johdosta

HE 137/2013
LaVM 15/2013
EV 165/2013

http://www.finlex.fi/linkit/hepdf/20130137


määrätty liikaa maksua, maksupäätös on oi-
kaistava, jollei asiaa ole valitukseen annetulla
päätöksellä ratkaistu. Oikaisu maksuvelvolli-
sen hyväksi voidaan tehdä vuoden kuluessa
maksun määräämistä seuraavan kalenterivuo-
den alusta.

6 §

Oikaisu maksunsaajan hyväksi

Jos maksuvelvolliselle on laskuvirheen tai
siihen verrattavan erehdyksen vuoksi taikka
sen johdosta, ettei asiaa ole joltakin osalta
tutkittu, jäänyt määräämättä säädetty maksu
tai osa siitä, maksupäätös on oikaistava, jollei
asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä
ratkaistu. Oikaisu maksunsaajan hyväksi voi-
daan tehdä vuoden kuluessa sitä seuraavan
kalenterivuoden alusta, jolloin maksu määrät-
tiin tai olisi pitänyt määrätä.

7 §

Muutoksenhaku

Säätiön valvontamaksua koskevaan pää-
tökseen haetaan oikaisua Patentti- ja rekiste-
rihallitukselta siten kuin hallintolaissa
(434/2003) säädetään.

Patentti- ja rekisterihallituksen oikaisuvaa-
timuksen johdosta tekemään päätökseen hae-

taan muutosta valittamalla Helsingin hallinto-
oikeuteen siten kuin Patentti- ja rekisterihalli-
tuksesta annetussa laissa (578/2013) sääde-
tään.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuun valitus-
asiassa annettuun päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää
valitusluvan.

8 §

Valvontamaksun perintä

Säätiön valvontamaksun perimisestä suo-
raan ulosottokelpoisena maksuna säädetään
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007).

9 §

Tietojenantovelvollisuus

Säätiön on pyynnöstä annettava Patentti- ja
rekisterihallitukselle valvontamaksun mää-
räämistä varten tarvittavat tiedot.

10 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013
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