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Arbets- och näringsministeriets förordning

840/2012

om Konkurrens- och konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2012

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som av-
ses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992), och för vilka Konkurrens-
och konsumentverket tar ut avgifter enligt
bifogad avgiftstabell, är

1) behandling av anmälan om registrering
av en idkare av paketreserörelse,

2) kontroll av en registrerad idkare av pa-
ketreserörelse, samt

3) utdrag ur registret över paketreserörel-
ser.

2 §

Prestationer som prissätts enligt företagseko-
nomiska grunder

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten, och som
Konkurrens- och konsumentverket prissätter
enligt företagsekonomiska grunder, är

1) publikationer och andra trycksaker
samt elektroniska dataprodukter,

2) utredningar och undersökningar som
gjorts på beställning,

3) utbildnings-, konsult- och sakkunnig-
tjänster i sådana fall där skötseln av uppgif-
terna inte direkt hänför sig till verkets verk-
samhet,

4) överlåtelse av datasystem, program och
motsvarande prestationer samt av nyttjande-
rätten till informationsmaterial i datasystem
och teknisk överlåtelse av informationsmate-
rial till utomstående på beställning,

5) fotokopior, utskrifter och andra kopior,
samt

6) övriga på beställning utförda prestatio-
ner som anges särskilt.

Överlåtelse av en prestation sker avgifts-
fritt då den stöder verkets övriga avgiftsfria
verksamhet.

Om avgifter som tas ut för framtagande av
uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för utlämnande av kopior
eller utskrifter enligt 34 § 3 mom. i nämnda
lag beslutar Konkurrens- och konsumentver-
ket med iakttagande av vad som föreskrivs i
34 § lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet.



3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2013 och gäller till och med den 31
december 2014.

Genom denna förordning upphävs handels-
och industriministeriets beslut om konkur-
rensverkets avgiftsbelagda prestationer
(185/2000).

Helsingfors den 19 december 2012

Arbetsminister Lauri Ihalainen

Äldre regeringssekreterare Mikko Holm
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Bilaga

Avgiftstabell

KONKURRENS- OCH KONSUMENTVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA
PRESTATIONER

Ett beslut med anledning av en ansökan är avgiftsbelagt även då behandlingen av ansökan
har inletts och ansökan förfaller eller ansökan avslås. I avgifterna ingår inte de kostnader som
hänför sig till faktureringen och som tas ut skilt.

Avgifterna är som följer:

1) beslut om registrering av en idkare av paketreserörelse 150,00 ≠

2) årlig kontroll av säkerheter för dem som antecknats i registret över
paketreserörelser:
- avgiftsklass I (kalkylerad säkerhet högst 10 000 ≠, de som undantagits
från kravet på säkerheter och förmedlare)
- avgiftsklass II (kalkylerad säkerhet 10 001 ≠—100 000 ≠)
- avgiftsklass III (kalkylerad säkerhet 100 001 ≠—1 000 000 ≠)
- avgiftsklass IV (kalkylerad säkerhet över 1 000 000 ≠)

250,00 ≠/år
500,00 ≠/år
990,00 ≠/år

1 960 00 ≠/år

3) utdrag ur registret över paketreserörelser 30,00 ≠

I fråga om den årliga kontrollen av säkerheter bestäms avgiftsklassen utgående från det
största kalkylerade beloppet av säkerheter det år som föregår året för betalning av avgiften.
Kontrollavgiftens avgiftsklass för registreringsåret bestäms utgående från det belopp av
säkerheter som beräknats i registreringsbeslutet.
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