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Bilaga
AVGIFTSTABELL

För kontroller som utförs av en gränsveterinär och laboratorieundersökningar i anslutning
till dessa uppbärs följande avgifter.
Avgifter enligt denna bilaga uppbärs även för kontroller som en gränsveterinär utför i frilager, friområden, tullager och lager för provianteringslivsmedel.
På importörens begäran kan två eller fler gränsveterinärintyg utfärdas för ett parti som kontrolleras. Då anses partiet när avgiften fastställs vara delat i flera partier så, att det finns lika
många partier som gränsveterinärintyg.
1. Animaliska livsmedel
Grunden för avgiften är den sammanlagda vikten av de livsmedel som ingår i det parti som
kontrolleras. Ett parti består av livsmedel för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg.
1.1. Grundavgift
Livsmedlens vikt
högst 100 kg
101 – 1 000 kg
1 001 – 10 000 kg
10 001 – 20 000 kg
20 001 – 30 000 kg

€
90
120
180
240
295

1.2. Om vikten överstiger 30 000 kg, uppbärs för andra livsmedel än fiskeriprodukter, förutom en grundavgift om 295 euro, 5 euro för varje 1 000 kg som överstiger 30 000 kg.
1.3. För fiskeriproduktspartier som väger mer än 30 000 kg uppbärs en avgift i enlighet med
punkt 1.2. upp till 100 000 kg och för varje ytterligare 1 000 kg dessutom
1.3.1. beträffande fiskeriprodukter som inte har undergått någon beredning, med undantag
för urtagning, 1,5 euro och
1.3.2. beträffande andra fiskeriprodukter 2,5 euro.
2. Andra produkter än livsmedel som omfattas av den veterinära gränskontrollen
För andra animaliska produkter än livsmedel uppbärs 120 euro i kontrollavgift för det första
partiet och 30 euro per parti för de därpå följande partier som kontrolleras samtidigt.
För skinn, hudar, dun, ull, hö och halm uppbärs 80 euro i kontrollavgift för det första partiet
och 30 euro per parti för de därpå följande partier som kontrolleras samtidigt.
Ett parti består av produkter för vilka det finns ett gemensamt hälsointyg.
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3. Levande djur
Avgifter enligt denna punkt uppbärs för kontroller enligt lagen om veterinär gränskontroll,
för djurskyddskontroller enligt 30 och 31 § i förordningen om transport av djur och för exportbidragskontroller.
3.1. Veterinär gränskontroll samt djurskyddskontroll enligt 30 § i förordningen om transport
av djur som utförs i anslutning till denna (importkontroll):
3.1.1. För varje djur som kontrolleras uppbärs 75 euro, om inte något annat följer av punkterna 3.1.2. eller 3.1.3.
3.1.2. För gnagare, fåglar, fiskar, kräldjur, insekter och andra motsvarande mindre djur uppbärs sammanlagt 90 euro i kontrollavgift för djur som kontrolleras samtidigt.
3.1.3. För djur som är avsedda att användas på cirkus eller på motsvarande uppvisningar
uppbärs i kontrollavgift för djur som kontrolleras samtidigt sammanlagt 90 euro samt därtill
118 euro per timme.
3.2. För djurskyddskontroller enligt 31 § i förordningen om transport av djur (exportkontroller) och för exportbidragskontroller uppbärs 118 euro per timme i kontrollavgift.
3.3. För sådana kontroller som en gränsveterinär enligt jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) utför på djur som inte omfattas av den
egentliga veterinära gränskontrollen (t.ex. hundar och katter som importeras för att hållas som
sällskapsdjur) uppbärs 90 euro per kontroll.
4. Dokument- och identitetskontroller samt intyg
4.1. Om en kontroll i enlighet med bestämmelserna om veterinär gränskontroll gäller enbart
importhandlingarna, uppbärs 60 euro per parti i kontrollavgift. Om kontrollen utöver dokumentkontrollen omfattar identitetskontroll, uppbärs för identitetskontrollen ytterligare 60 euro
per parti.
4.2. Om ett parti enbart genomgår en dokumentkontroll eller en dokumentkontroll och identitetskontroll av den orsaken att frekvensen av identitetskontroller eller fysiska kontroller har
minskats enligt bestämmelser eller anvisningar som jord- och skogsbruksministeriet meddelat,
uppbärs en kontrollavgift i enlighet med punkterna 1—3.
4.3. För intyg av gränsveterinärer som utfärdas för partier som levereras från ett lager för
provianteringslivsmedel uppbärs 24 euro per intyg för det första intyget och 2,40 euro för de
följande intygen som utfärdas samtidigt. Detta gäller även övriga intyg som gränsveterinären
utfärdar, om inte något annat bestäms i denna förordning.
5. Kontroll av lagret
För sådan kontroll av lagret som avses i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) eller för sådan kontroll av ett importparti som utförs i lagret under lagringstiden uppbärs 118 euro per timme i
kontrollavgift.
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6. Förvaring på gränskontrollstationen
Medan den veterinära gränskontrollen av ett importparti pågår eller ett importparti väntar på
leverans till en av gränsveterinären godkänd destination, uppbärs för förvaring av importpartiet i gränskontrollstationens lager eller på stationens gård efter det första dygnet i förvaringsavgift 0,5 euro per dygn för varje 1 000 kg för icke temperaturkontrollerad förvaring och 1
euro per dygn för temperaturkontrollerad förvaring.
Medan den veterinära gränskontrollen av levande djur pågår eller medan djur väntar på leverans till en av gränsveterinären godkänd destination, uppbärs avgifter för de kostnader som
uppkommer för förvaring av djuren i gränskontrollstationens utrymmen.
7. Kontroller som är mer tidskrävande än normalt
Om en kontroll i enlighet med punkterna 1-4 är mer tidskrävande än normalt, till exempel på
grund av att partiet kontrolleras vid flera olika tillfällen, av skäl som beror på importören,
uppbärs 118 euro per timme utöver avgifterna enligt punkterna 1-4.
Om det vid kontrollen konstateras att det finns grundad anledning att betvivla partiets hygieniska kvalitet eller om att införseln kan misstänkas medföra fara för djursjukdomars spridning, uppbärs av importören de kostnader som föranleds av undersökningar till följd av detta.
8. Höjning av avgift
Den kontrollavgift som enligt denna förordning uppbärs för kontroller som på begäran av
importören eller exportören utförs på nedan nämnda tider höjs i enlighet med följande:
6.1. kontroll som utförs mellan kl. 16.15 och 22.00: höjningen av avgiften är 50 % och
6.2. kontroll som utförs mellan kl. 22.00 och 8.00 eller på söndagar eller allmänna högtidseller fridagar: höjningen av avgiften är 100 %.
Avgifterna enligt denna förordning uppbärs till dubbelt belopp om begäran om kontroll eller
den förhandsanmälan som förutsätts för kontrollen inte har gjorts inom utsatt tid eller på föreskrivet sätt.
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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