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          BILAGA 1 
 
AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER  
I ALKOHOLÄRENDEN ENLIGT ALKOHOLLAGSTIFTNINGEN 
 

 Normal Nedsatt 
 handläggningsavgift handläggningsavgift 
 
1. Serveringsärenden 
 
Serveringstillstånd 500 €  340 € 
Tillfälligt serveringstillstånd för en tillställning, 340 €  170 € 
eller om antalet kundplatser på serveringsområdet 
överstiger 200 500 €  340 € 
Tillstånd till förlängd tid 170 €  ingen nedsättning 
Annat tillstånd gällande servering 170 €  84 € 
 
2. Detaljhandelsärenden 
 
Godkännande av alkoholbolags butik 340 €  ingen nedsättning 
Utlämningstillstånd 340 €  ingen nedsättning 
Annat detaljhandelstillstånd 170 €  ingen nedsättning 
 
3. Tillverkningsärenden 
 
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker och sprit, 1350 €  1200 € 
eller om sökanden har tidigare beviljats partihandelstillstånd  760 € 
Tillverkningstillstånd för alkoholdrycker för undervisnings- 
eller forskningsändamål  340 €  170 € 
 
4. Partihandels- och importärenden 
 
Partihandelstillstånd för alkoholdrycker samt import- 
och partihandelstillstånd för sprit 840 €  670 € 
Om sökanden har tidigare beviljats tillverkningstillstånd  250 € 
Godkännande av skattefritt lager  500 €  ingen nedsättning 
Partihandelstillstånd för denaturerad etanol och 
alkoholdrycksliknande preparat  340 €  170 € 
Partihandelstillstånd för andra alkoholpreparat  84 €  ingen nedsättning 
För alkoholdrycker avsett partihandelstillstånd som är 
i kraft högst en månad  84 €  ingen nedsättning 
 
5. Användningstillstånd 
 
Användningstillstånd för kommersiell 
tillverkning av alkoholpreparat 340 €  170 € 
Användningstillstånd för skattepliktig sprit 34 €  ingen nedsättning 
Annat än ovan nämnt användningstillstånd 170 €  ingen nedsättning 
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6. Andra ärenden som skall behandlas med stöd  
av alkohollagen 
 
Behandling av ärenden som gäller godkännande 
av fackpublikationer eller trycksaker vilka innehåller reklam 
eller annan säljfrämjande åtgärd av starka alkoholdrycker 170 €  ingen nedsättning 
 
Behandling av besvär som gäller tagande av alkoholdrycker 
i minutförsäljning, avlägsnande av dem ur minutförsäljning 
samt prissättningsgrunder för minutförsäljning 170 €  ingen nedsättning 
 
7. Nedsatt handläggningsavgift 
 
De i tabellen angivna nedsatta handläggningsavgifterna uppbärs då sökanden redan tidigare av 
Produkttillsynscentralen har beviljats något annat tillstånd. Nedsättningen kan dock maximalt 
vara så stor som den högsta tidigare uppburna avgiften. 
 
Den i tabellen angivna nedsatta avgiften tillämpas även då sökanden på samma gång ansöker 
om två eller flera tillstånd. I så fall uppbärs av sökanden den högsta avgiften till fullt belopp 
och avgifter för andra tillstånd till nedsatt belopp. 
 
8. Avgift för ändring av tillstånd 
 
För behandling av ett ärende som gäller ändring av ett existerande tillstånd eller godkännande 
eller ändring av villkor i tillståndet uppbärs 84 euro. 
 
9. Avslag på och återtagande av en ansökan eller besvär 
 
För avslag på en ansökan eller besvär uppbärs samma handläggningsavgift som för ett god-
kännande beslut. 
 
Om en ansökan eller besvär som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas innan ärendet 
har slutbehandlats, uppbärs i handläggningsavgift hälften av det belopp som annars skulle ha 
debiterats sökanden eller besväranden. 
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          BILAGA 2 
 
FASTA AVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV KEMIKALIELAGEN 
 
1. Behandling av en anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 § kemikalielagen,  
inklusive sådana undersökningar som avses i bilagorna till social- och hälsovårds-
ministeriets beslut 
 
 1.1 Reducerad anmälan (SHMb 1642/1993) 
   Anmälan enligt bilaga 1 C 340 € 
   Anmälan enligt bilaga 1 B 840 € 
 
 1.2 Anmälan om polymerer (SHMb 876/1994) 
   Reducerad anmälan enligt bilaga 1 D 340 € 
   Omfattande anmälan enligt bilaga 1 D 840 € 
 
 1.3 Egentlig anmälan (SHMb 1642/1993) 
   Anmälan enligt bilaga 1 A 2 500 € 
   Undersökningar enligt bilaga II nivå 1 670 € 
   Undersökningar enligt bilaga II nivå 2 1 700 € 
 
Ifall sökanden har gjort en reducerad anmälan om ett ämne skall från avgiften dras av det 
belopp som tidigare uppburits för en anmälan om samma ämne. 
 
2. De undantag som räknas upp i social- och hälsovårdsministeriets beslut 1642/1993 
 

2.1 I beslutets 8 § 4 punkten angivet undantag i samband med produktiv  
forskning och utveckling 170 € 

 2.2 Ändring av ovan nämnt beslut om undantagstillstånd 84 € 
 2.3 Behandling av uppgifter som nämns i beslutets 8 § 3 punkten 17 € 
 
3. Godkännande av auktoriserat testlaboratorium som avses i 57 § kemikalielagen 
 
 3.1 Omfattande inspektion 4 200 € 
 3.2 Reducerad inspektion 2 500 € 
 3.3 Inspektion i samband med senare tillsyn 840 € 
 3.4 Beslut  170 € 
 3.5 Ändring av beslut 84 € 
 
4. Behandling av ansökningar och anmälningar för biocidpreparat eller verksamt ämne 
som avses i 6 kapitel kemikalielagen 
 
 4.1 Behandling av en ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 126 000 € 

- Första godkännande av ett verksamt ämne i det fall att ansökan gäller  
enbart preparat inom Produkttillsynscentralens ansvarsområde 105 000 € 
 

 4.2 Behandling av en ansökan om godkännande och registrering av ett preparat 
  4.2.1 Första godkännande av ett preparat 17 700 € 
  - Tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera 
  verksamma ämnen  5 900 € / verksamt ämne 
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  4.2.2 Temporärt godkännande av preparat 17 700 € 
  - Tilläggsavgift om preparatet innehåller två eller flera verksamma ämnen 5 900 € 
  4.2.3 Ömsesidigt godkännande av preparat 3 400 € 
  4.2.4 Första registrering av lågriskpreparat 5 000 € 
  4.2.5 Ömsesidig registrering av lågriskpreparat 1 700 € 

4.2.6 På sökandens begäran definition av ett preparat inom  
en ramformulering 1 700 € 

  4.2.7 Godkännande av ett preparat inom en ramformulering 1 700 € 
 
 4.3 Övriga förfaranden som gäller biocidpreparat 
  4.3.1 Tillstånd för exceptionell användning av ett preparat 1 700 € 
  4.3.2 Anmälan om försöksverksamhet 420 € 
  4.3.3 Tillstånd för försöksverksamhet 1 260 € 
 
5. Utlåtanden till andra höriga myndigheter 
 
 5.1 Utlåtande om ansökan om godkännande av ett verksamt ämne 69 800 € 
 5.2 Utlåtande om första godkännandet av ett preparat 7 600 € 
  -  Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera 

verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 
 5.3 Utlåtande om ansökan om temporärt godkännande av ett preparat 7 600 € 
  - Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera  

verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 
 
 5.4 Utlåtande om ansökan om ömsesidigt godkännande av ett preparat  1 000 € 
 5.5 Utlåtande om ansökan om första registrering av lågriskpreparat 1 700 € 
 5.6 Förhandsgodkännande av skyddskemikalier: 
 Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 5 400 € 

- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera 
verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 

 
 5.7 Förhandsgodkännande av en antifoulingprodukt: 
 Toxikologisk bedömning av preparat och verksamt ämne 5 400 € 

- Tilläggsavgift, om preparatet innehåller två eller flera 
verksamma ämnen  2 500 € / verksamt ämne 

 
6. Årsavgifter för behandling av de uppgifter som sänts in enligt 48 a § kemikalielagen 
 

6.1 Behandling av uppgifter som nämns i social- och hälsovårdsministeriets beslut 
377/1998: 

 - Verksamhetsidkarens antal anmälningar, 1 – 200 st. 30 € /st./år 
 - Överstigande antal efter 200 st. 15 € /st./år 
 
7. Särskilda avgiftsbestämmelser 
 
För ett positivt eller negativt beslut uppbärs en lika stor avgift. 
 
Om en ansökan eller anmälan som har tillställts Produkttillsynscentralen återtas eller på annat 
sätt blir upplöst innan ärendet har slutbehandlats, uppbärs i avgift 35 procent av det belopp 
som annars skulle ha debiterats sökanden eller anmälaren. 
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För behandling enligt punkterna 4.1., 4.2. och 5. av en ansökan om att biocidpreparat skall 
godkännas eller registreras på nytt, uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften. 
 
I samband med inlämnande av ansökningar som avses i punkterna 4.1. och 4.2.1 - 4.2.4 upp-
bärs en förskottsavgift som utgör 35 % av den tabellenliga avgiften. 
 
Produkttillsynscentralen kan sänka den i punkterna 4. och 5. angivna avgiften med 25 procent 
om den arbetstid som krävs för behandlingen av ärendet avsevärt underskrider den tid som 
normalt används för en sådan prestation. På motsvarande sätt kan Produkttillsynscentralen 
höja avgiften med 25 procent om tiden för behandling av ärendet till följd av att utredningen, 
som ansökaren har inlämnat är bristfällig eller av annat speciellt skäl, avsevärt överstiger den 
tid som normalt används för en sådan prestation. 
 
För ändring av beslut som avses i punkterna 4. och 5. uppbärs följande behandlingsavgifter: 
 

- för behandling av en ansökan som förutsätter omprövning av beslutsförutsättningarna 
(väsentlig ändring) uppbärs 50 procent av den tabellenliga avgiften 

- för behandling av en ansökan som inte förutsätter omprövning av beslutsförutsätt-
ningarna (smärre ändring) uppbärs 10 procent av den tabellenliga avgiften 

- för teknisk ändring av ett givet beslut eller för ändring av något annat motsvarande 
skäl uppbärs 168 euro. 
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          BILAGA 3 
 
 
ÅRLIGA TILLSYNSAVGIFTER SOM UPPBÄRS MED STÖD AV 55 §  
ALKOHOLLAGEN 
 
1. Tillsynsavgift för tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit 
 
För tillsynen över tillverkning av och partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs årliga 
tillsynsavgifter, dels för tillsynen över tillverkningen av alkoholdrycker och sprit, dels för till-
synen över partihandeln med alkoholdrycker och sprit, enligt vad som bestäms om dessa av-
gifter i detta beslut. 
 
1a. Tillsynsavgift för tillverkning av alkoholdrycker och sprit 
 
För tillsynen över tillverkning av alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av tillverk-
ningstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9 – 31.8. Tillsynsavgift skall betalas 
av varje tillståndshavare som under avgiftsperioden har tillverkat alkoholdrycker eller sprit 
inom näringsverksamhet som avses i 5 § 1 mom. alkohollagen. Tillsynsavgiftens belopp be-
stäms på grundval av den under tillsynsperioden tillverkade mängden alkoholdrycker och 
sprit, enligt vad som närmare bestäms nedan. För tillverkning av alkoholdrycker och sprit i 
undervisnings- och forskningssyfte uppbärs ingen tillsynsavgift. 
 
Tillsynsavgiften för tillverkning består av en fast grundavgift och av en tilläggsavgift som är 
beroende av verksamhetens omfattning. 
 
Grundavgiften per tillståndshavare är 350 euro. Grundavgiften sänks emellertid med 170 euro 
för sådana innehavare av tillverkningstillstånd för gårdsvin och spisöl, som har detaljhandels- 
och serveringstillstånd endast för självtillverkade alkoholdrycker. 
 
Den av verksamhetens omfattning beroende tilläggsavgiften är 2,50 euro/tillverkad 1 000 liter 
100-procentig alkohol. 
 
Om tillståndshavaren har flera än ett tillverkningsställe, uppbärs 170 euro i tillsynsavgift för 
varje tillverkningsställe därutöver. 
 
Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem, sänks 
den på ovan nämnt sätt beräknade tillsynsavgiften med 15 procent. 
 
Maximiavgiften för en tillståndshavare är likväl 17 000 euro. 
 
Grundavgift tillämpas inte för det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras 
(1.9 – 31.8) utan avgift uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska tillverkningsuppgif-
terna. Om tillsynsavgiften understiger 8,50 euro skall den emellertid inte uppbäras. 
 
1b. Tillsynsavgift för partihandel med alkoholdrycker och sprit 
 
För tillsynen över partihandel med alkoholdrycker och sprit uppbärs hos innehavare av till-
verknings- och partihandelstillstånd en årlig tillsynsavgift för avgiftsperioden 1.9 – 31.8. Till-
synsavgift skall betalas av varje tillståndshavare som med stöd av 27 och 30 § alkohollagen 
har sålt eller på annat sätt till marknaden levererat alkoholdrycker eller levererat sådana till de-
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taljhandel eller servering som sköts av tillståndshavaren själv. Tillsynsavgift skall också beta-
las av varje sådan innehavare av tillverknings- eller partihandelstillstånd för sprit, som med 
stöd av 27 och 29 § alkohollagen har sålt eller på annat sätt levererat sprit till marknaden. Till-
synsavgiftens belopp grundar sig på den mängd alkoholdrycker och sprit som under tillsyns-
perioden har sålts eller på annat sätt levererats till marknaden, enligt vad som närmare bestäms 
nedan. 
 
Tillsynsavgiften för partihandel består av en fast grundavgift och en tilläggsavgift som är be-
roende av verksamhetens omfattning. 
 
Grundavgiften för en tillståndshavare är 220 euro. 
 
Hos tillståndshavaren uppbärs en av verksamhetens omfattning beroende tilläggsavgift som 
beräknas på basis av det antal rader med data om partihandelsleveranserna som under tillsyns-
perioden månatligen har rapporterats till Produkttillsynscentralen. En datarad utgörs av en så-
dan till en viss kund hänförlig rad produktdata som definieras i Produkttillsynscentralens an-
visningar om rapportering av leveransdata gällande partihandeln. Tillsynsavgiften är 0,85 cent 
/10 datarader. 
 
Om tillståndshavaren har flera än ett lagringsställe, uppbärs 84 euro i tillsynsavgift för varje 
lagringsställe därutöver. 
 
Om tillståndshavaren har ett av Produkttillsynscentralen godkänt egentillsynssystem, sänks 
den på ovan nämnt sätt beräknade tillsynsavgiften med 15 procent. 
 
Om tillståndshavaren sänder in de för tillsynen behövliga uppgifterna på en diskett eller med 
linjeöverföring, enligt ett system som Produkttillsynscentralen har godkänt, sänks dessa avgif-
ter emellertid med 15 procent. 
 
Maximiavgiften för en tillståndshavare är emellertid 25 000 euro. 
 
Grundavgift tillämpas inte under det första verksamhetsår för vilket tillståndshavaren debiteras 
(1.9 – 31.8) utan avgiften uppbärs då uteslutande på grundval av de faktiska leveransuppgif-
terna. Om tillsynsavgiften understiger 8,50 euro skall den emellertid inte uppbäras. 
 
Hos den som har ett tidsmässigt begränsat partihandelstillstånd för högst en månad uppbärs 
ingen årlig tillsynsavgift. 
 
2. Tillsynsavgift för användning som grundar sig på användningstillstånd 
 
För tillsynen över användning av sprit och alkoholdrycker uppbärs hos innehavare av använd-
ningstillstånd en årlig tillsynsavgift. Avgiftens storlek bestäms med ledning av tabellen samt 
med beaktande av tillståndshavarens inköp och import för eget bruk. 
 
- Sprit 0,17 cent/l 
- Alkoholdrycker 0,08 cent/l 
 
Den på de ovan nämnda grunderna fastställda tillsynsavgiften avrundas nedåt till närmaste tio-
eurosbelopp. 
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Hos en innehavare av användningstillstånd uppbärs per verksamhetsställe minimibeloppet 84 
euro och maximibeloppet 1 700 euro. Då sprit används för undervisningsändamål är minimi-
avgiften per verksamhetsställe emellertid 17 euro. 
 
3. Tillsynsavgift för servering 
 
Hos innehavare av serveringstillstånd som gäller tills vidare uppbärs per verksamhetsställe en 
årlig tillsynsavgift. Denna bestäms på de för föregående kalenderår beräknade eller för ett års 
period kalkylerade inköpen, räknat i 100-procentig alkohol, med ledning av följande tabell. 
 
0 - 100 liter  84 € 
101 - 2 000 liter  170 € 
2 001 - 10 000 liter 340 € 
över 10 000 liter  670 € 
 
Hos en ny tillståndshavare uppbärs ingen tillsynsavgift under det första kalenderåret. 
 
4. Tillsynsavgift för detaljhandel med alkoholdrycker 
 
Hos alkoholbolag uppbärs 340 euro i årlig tillsynsavgift för varje butik. 
 
Hos detaljhandlare som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen uppbärs 170 euro i årlig tillsynsav-
gift för varje butik. 
 
5. Uppbörden av tillsynsavgifterna 
 
De i punkterna 1 och 2 nämnda tillsynsavgifterna debiteras i efterskott, dock senast 30.11, så 
att den mängdbaserade redovisningsperioden är 1.9-31.8. 
 
De i punkterna 3 och 4 nämnda tillsynsavgifterna debiteras kalenderårsvis i förskott, dock se-
nast 31.3. Hos tillståndshavaren uppbärs inte någon tillsynsavgift för ett sådant kalenderår då 
dennes verksamhet har upphört senast 31.3. 
 




