
 Nr 1 
  
   

 

3

                  Bilaga 
 
 
 
 
 
 

AVGIFTSTABELL 

över handels- och industriministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 
 
 
Prestation 
1)  bokföringsnämndens beslut om undantag som gäller tidpunkten för  
 färdigställande av bokslutet samt räkenskapsperioden..............................................170 € 
2)  övriga beslut om undantag av bokföringsnämnden...................................................500 € 
3)  beslut på besvär som anförts hos statens revisionsnämnd ........................................200 € 
4)  utdrag ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar....................... 10 €/ark 
5)  intyg ur registret över revisorer och revisionssammanslutningar................................50 € 
6)  beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara revisor för en stiftelse..................... 85 € 
7)  behandling av ansökningar om bekräftelse på utlänningars företagsköp ..............2 000 € 
8)  beslut på ansökan om tillstånd att bygga en elledning som överskrider landets  
 gränser och är avsedda för en nominell spänning om minst 110 kilovolt ..............2 440 € 
9)  beslut på ansökan om tillstånd att bygga ett rör för naturgasöverföring som  
 överskrider landets gränser ....................................................................................2 440 € 
10)  beslut om undantag som baserar sig på livsmedelslagen ..........................................170 € 
11)  beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för aktiebolag,  
 bostadsaktiebolag eller andelslag eller vara tjänsteman för dessa ..............................85 € 
12)  beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara stiftare av aktiebolag eller  
 bostadsaktiebolag .......................................................................................................85 € 
13)  beslut om undantag i fråga om tillstånd att vara näringsidkare...................................85 € 
14)  beslut om undantag i fråga om tillstånd att höra till styrelsen för en förening  
 eller stiftelse eller att vara namntecknare för en stiftelse ............................................85 € 
15) beslut om tillstånd att använda skyddsupplag ...........................................................170 € 
16) beslut om fastställande av handelskammarstadgar......................................................85 € 
17) avgifter som skall tas ut för behandling av ansökningar i enlighet med  
 förordningen om nya livsmedel 258/97/EG 

avgiften är minst 2 500 €, men ifall behandlingen av ansökan förutsätter  
mera arbetstid än i genomsnitt fastställs avgiften enligt de verkliga  
arbetstimmarna (á 70 €/timme), dock så att avgiften är högst .......................25 000 € 

18) beslut om utnämning av ett bedömningsorgan, ett besiktningsorgan och ett  
 auktoriserat organ med stöd av elsäkerhetslagen ......................................................135 € 
19) interimistiskt beslut i ansökningsärenden enligt gruvlagen.........................................20 € 
20) beslut i anslutning till ansökningar och rättigheter enligt gruvlagen...........................60 € 
21) utdrag ur gruvregistret .......................................................................................... 10 €/ark 
22) beslut om förbehåll som avses i gruvlagen; avgift för ett område.............................170 € 
23) mutsedel ....................................................................................................................400 € 
24) utmålssedel .............................................................................................................1 000 € 
 


