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Lag
om upphävande av lagen om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
Given i Helsingfors den 28 december 2000

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 §
Genom denna lag upphävs lagen den 3
mars 1995 om kvoter för dikobidrag och
bidrag per tacka (274/1995) jämte ändringar.

2 §
Denna lag träder i kraft den 31 december
2000.

Helsingfors den 28 december 2000
Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

RP 90/2000
JsUB 10/2000
RSv 109/2000
182—2000

400301
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Statsrådets förordning
om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
Given i Helsingfors den 28 december 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet, föreskrivs med
stöd av 15 och 17 § miljöskyddslagen av den 4 februari (86/2000):
1 §

3 §

Tillämpningsområde

Förbud att släppa ut blyhaltig motorbensin
på marknaden

Denna förordning tillämpas på motorbensin och dieselolja som släpps ut på marknaden
i Finland för användning i motorfordon.

Utsläppande av blyhaltig motorbensin på
marknaden är förbjudet.

2 §

4 §

Definitioner

Kvalitetskraven på oblyad motorbensin

I denna förordning avses med
1) motorbensin i lagen om accis på flytande
bränslen (1472/1994) avsedda flyktiga mineraloljor som hör till position 2710 i tulltariffen
och som är avsedda att användas som bränsle
i motorfordon med ottomotor,
2) dieselolja i lagen om accis på flytande
bränslen avsedda flyktiga mineraloljor som
hör till position 2710 i tulltariffen och som är
avsedda att användas som bränsle i motorfordon med dieselmotor, samt
3) motorfordon i förordningen om fordons
konstruktion och utrustning (1256/1992) definierade motorfordon, med undantag för
militärfordon som avses i militärfordonsförordningen (560/1992).

Oblyad motorbensin som släpps ut på
marknaden skall uppfylla kvalitetskraven i
tabell I i bilagan till denna förordning då
förordningen träder i kraft samt från och med
den 1 januari 2005 dessutom kraven i tabell
II.
5 §
Kvalitetskraven på dieselolja
Dieselolja som släpps ut på marknaden
skall uppfylla kvalitetskraven i tabell III i
bilagan till denna förordning då förordningen
träder i kraft samt från och med den 1 januari
2005 dessutom kraven i tabell IV.

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG, EGT nr L 350, 28.12.1998, s. 58 och kommissionens direktiv
2000/71/EG, EGT nr L 287, 14.11.2000, s. 46
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6 §
Beviljande av undantag
Miljöministeriet kan med stöd av 17 §
miljöskyddslagen (86/2000) bevilja tillverkare eller importörer av bränsle undantag från
förbudet i 3 § och från kvalitetskraven i 4 och
5 §.
Undantag från förbudet i 3 § kan beviljas
för högst två år i sänder, om motorbensin
släpps ut på marknaden för användning endast
i museifordon eller motsvarande gamla fordon och om
1) motorbensinens blyhalt är högst 0,15 g/l,
2) motorbensinens bensenhalt är högst 1
volymprocent,
3) motorbensinen distribueras särskilda
distributionsenheter, samt
4) andelen blyhaltig motorbensin på marknaden i Finland inte överstiger 0,5 procent av
den årliga totalförsäljningen av motorbensin.
Undantag från kraven i 4 och 5 § kan
beviljas för högst sex månader åt gången, om
1) det sker exceptionella och plötsliga
förändringar i leveransen av råolja eller andra
oljeprodukter som gör det omöjligt för raffinaderierna att uppfylla kraven, samt
2) Europeiska gemenskapernas kommission har tillåtit undantag med stöd av Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
(98/70/EG) om kvaliteten på bensin och
dieselbränslen och om ändring av rådets
direktiv 93/12/EEG.
7 §
Ansökan om undantag
Ministeriet tillkännager genom en allmän
kungörelse att undantag för importörer och
tillverkare från förbudet i 3 § kan sökas.
Skriftliga ansökningar skall tillställas ministeriet inom den tid som anges i kungörelsen.
Om undantag från kvalitetskraven i 4 och 5
§ ansöks särskilt hos ministeriet. På behandlingen av ansökningarna tillämpas i övrigt
lagen om förvaltningsförfarande (598/1982).
8 §
Bestämningsmetoder
Överensstämmelsen med kraven i fråga om
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motorbensin och dieselolja definieras med
hjälp av de metoder som anges i tabellerna
I—IV i bilagan till denna förordning.
Exaktheten i bestämningsmetodernas bestäms enligt ISO-standard 4259 (1995).
9 §
Tillsyn
Tillverkare och importörer av motorbensin
och dieselolja skall senast den 1 april varje år
göra upp en redogörelse över de bränslen som
släppts ut på marknaden under föregående
kalenderår. Redogörelsen skall visa att all den
motorbensin och dieselolja som föregående år
släppts ut på marknaden uppfyller kraven i
3—6 § denna förordning och i tabellerna
I—IV i bilagan.
Redogörelsen skall tillställas miljöministeriet. Den första redogörelsen skall gälla år
2000.
Tullverket övervakar iakttagandet av denna
förordning genom att ta en representativ
mängd prover i de lager och distributionsstationer där dessa bränslen uppbevaras,
genom att analysera dessa prover och genom
att rapportera om resultaten till miljöministeriet.
10 §
Miljöministeriets anvisningar
Miljöministeriet kan ge allmänna anvisningar om verkställigheten av och tillsynen över
detta beslut.
11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2001.
Genom denna förordning upphävs statrådets beslut av den 1 juli 1999 om kvalitetskraven på motorbensin och dieselolja
(786/1999).
12 §
Övergångsbestämmelser
Sådan dieselolja som, innan denna förord-
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ning utfärdades, lagrats i ett av statens
säkerhetsupplag enligt lagen om tryggande av
försörjningsberedskapen (1390/1992) skall,
då den släpps ut på marknaden, uppfylla
kvalitetskraven i 5 § denna förordning, om
inte miljöministeriet har beviljat ett i 17 §
miljöskyddslagen avsett undantag från detta
krav.
Miljöministeriet kan, högst fram till den 1
januari 2005, bevilja ett sådant undantag för

ett upplag. Undantaget kan beviljas, om
mängden och kvaliteten av den lagrade
dieseloljan och upplagets tekniska egenskaper
gör det omöjligt att till skäliga kostnader
ändra dieseloljans kvalitet.
Försörjningsberedskapscentralen och den
som tar emot dieseloljan skall förse miljöministeriet med de uppgifter som behövs för
tillsynen över att beslutet efterlevs.

Helsingfors den 28 december 2000
Minister Osmo Soininvaara

Regeringssekreterare Oili Rahnasto
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Bilaga

Tabell I
Kvalitetskraven på motorbensin år 2000
___________________________________________________________________________
Parameter

Enhet

Gränsvärden
Bestämningsmetod
Minimum
Maximum
___________________________________________________________________________
Oktantal

RON
MON

95
85

---

EN 25164; 1993
EN 25163; 1993

kPa

--

60,0

prEN13016-1
(DVPE); 1997

% v/v

46,0
75,0

---

prEN ISO3405;1998

Kolväten:
-olefiner1) 2) 3)
-aromater1)2)3)
-bensen5)

% v/v
% v/v
% v/v

----

18,04) ASTM D1319; 1995
42,0
ASTM D1319; 1995
1,0
EN 12177; 1998
EN 238; 1996

Syrehalt

% m/m

--

2,7

Oxygenater:6)
-metanol 7)
-etanol 8)
-isopropylalkohol
-tert-butylalkohol
-isobutylalkohol
-etrar med minst 5 kolatomer

% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v
% v/v

-------

3
5
10
7
10
15

Övriga oxygenater 6) 9)

% v/v

--

10

EN 1601; 1997
prEN 13132; 1998

Svavelhalt10)

mg/kg

--

150

EN ISO 14596; 1998
EN ISO 8754; 1995
EN 24260; 1994

Ångtryck enligt Reid
-1.6 -31.8

Destillation:
-avdunstning vid 100 °C
-avdunstning vid 150 °C

EN 1601; 1997
prEN 13132; 1998
EN 1601; 1997
prEN 13132; 1998

Blyhalt
g/l
-0,005 EN 237; 1996
__________________________________________________________________________
1) Halten av oxygenater skall bestämmas för att göra rättelser enligt artikel 13.2 i ASTM D 1319 (1995).
2) När provet innehåller etyl-tert-butyler (ETBE) skall det aromatiska området bestämmas från den rosa-bruna ringen nedtströms i
förhållande till den röda ring som normalt används i frånvaro av ETBE. Närvaro eller frånvaro av ETBE i provet kan bestämmas
genom den analys som beskrivs i fotnot 1.
3) Artiklarna 6.1, 10.1 och 14.1.1 i ASTM D 1319 (1995) skall inte tillämpas.
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4) Med undantag med lågoktanig oblyad bensin (MON minst 81 och RON minst 91) vars olefinhalt är högst 21 % v/v. Dessa
gränsvärden hindrar inte att annan oblyad med lägre oktantal än den som nämns i denna bilaga släpps ut på marknaden.
5) I händelse av tvist skall EN 12177 (1998) användas.
6) I händelse av tvist skall EN 1601 (1997) användas.
7) Stabiliseringsmedel måste tillsättas.
8) Stabiliseringsmedel kan vara nödvändiga.
9) Andra envärda alkoholer med en slutlig destillationspunkt som inte är högre än den slutlig destillationspunkt som anges
i nationella kvalitetskrav eller, om sådan inte finns, i industriella specifikationer för motorbränslen.
10) I händelse av tvist skall EN ISO 14596 (1998) användas.

___________________________________________________________________________
Tabell II
Kvalitetskraven på motorbensin år 2005
___________________________________________________________________________
Parameter

Enhet Gränsvärden
Bestämningsmetod
Minimum
Maximum
___________________________________________________________________________
Oktantal

RON 95
MON 85

---

EN 25164; 1993
EN 25163; 1993

Kolväten:
-aromater 1) 2) 3)

% v/v --

35,0

ASTM D1319; 1995

Svavelhalt 4)

mg/kg --

50

EN ISO 14596; 1998
EN ISO 8754; 1995
EN 24260; 1994

___________________________________________________________________________
1) Halten av oxygenater skall bestämmas för att göra rättelser enligt artikel 13.2 i ASTM D 1319 (1995).
2) När provet innehåller etyl-tert-butyler (ETBE) skall det aromatiska området bestämmas från den rosa-bruna ringen nedströms i
förhållande till den röda ring som normalt används i frånvaro av ETBE. Närvaro eller frånvaro av ETBE i provet kan bestämmas
genom den analys som beskrivs i fotnot 1.
3) Artiklarna 6.1, 10.1 och 14.1.1 i ASTM D 1319 (1995) skall inte tillämpas.
4) I händelse av tvist skall EN ISO 14596 (1998) användas.

___________________________________________________________________________
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Tabell III
Kvalitetskraven på dieselolja år 2000
___________________________________________________________________________
Parameter

Enhet Gränsvärden
Bestämningsmetod
Minimum
Maximum
___________________________________________________________________________
Cetantal
Densitet vid 15 °C 1)

51,0
kg/m3 --

Destillation:
-avdunstning till 95 % °C

--

--

EN ISO 5165; 1998

845

EN ISO 3675;1998
EN ISO 12185; 1996

360

prEN ISO 3405; 1998
IP 391; 1995

Polyaromatiska
kolväten 2)

% m/m --

11

Svavelhalt 3)

mg/kg --

350

EN ISO14596; 1998
EN ISO 8754; 1995
EN 24260; 1994
___________________________________________________________________________
1) I händelse av tvist skall EN ISO 3675 (1998) användas.
2) Polyaromatiska kolväten definieras som den totala halten av aromatiska kolväten minus halten av monoaromatiska kolväten.
3) I händelse av tvist skall EN ISO 14596 (1998) användas.

___________________________________________________________________________
Tabell IV
Kvalitetskraven på dieselolja år 2005
__________________________________________________________________________
Parameter

Enhet Gränsvärden
Bestämningsmetod
Minimum
Maximum
___________________________________________________________________________
Svavelhalt 1)

mg/kg --

EN ISO 14596; 1998
EN ISO 8754; 1995
EN 24260; 1994
___________________________________________________________________________
1) I händelse av tvist skall EN ISO 14596 (1998) användas.

50

___________________________________________________________________________
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Finansministeriets förordning
om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda
Utfärdat i Helsingfors den 21 december 2000

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992)
beslutat:
1 §
De övriga prestationer som avses i 7 §
lagen om grunderna för avgifter till staten och
som Statistikcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande, som
sänds på beställning eller står till buds;
1) publikationer och tidningar inom statistikens område;
2) undersökningar och andra sakkunnigtjänster;
3) forskningsmateriel och annat materiel;
4) register- och databastjänster;
5) datatekniktjänster;
6) användningen av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning;

7) kopior av dödsattester med undantag av
sådana som anges i 15 § 2 mom. lagen om
utredande av dödsorsak (459/1973);
8) det statistikvetenskapliga centralbibliotekets fjärrlånetjänster;
9) övriga tjänsteprestationer jämförbara
med dem som nämns ovan.
2 §
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2001 och gäller till och med den 31
december 2001.

Helsingfors den 21 december 2000
Minister Suvi-Anne Siimes

Konsultativ tjänsteman Anja Simola
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Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av trafikministeriets beslut om Teleförvaltningscentralens avgifter
Given i Helsingfors den 28 december 2000

—————

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras i Trafikministeriets beslut av den 22 december 1998 om Teleförvaltningscentralens
avgifter (1155/1998) 6 § 1 mom., 7 § 1 mom., 11 § och 19 § av dem 6 § 1 mom., 7 § 1 mom.
och 11 § 1 mom. sådana de lyder i trafikministeriets beslut 1186/1999, som följer:
6§
Tillståndsavgifter för radiosändare
För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd uppbärs årligen tillståndsavgift enligt följande:
1) amatörradiosändare 95 mk
2) VHF/UHF-stationer i landmobiltrafik,
VHF/UHF-sändare på fartyg eller luftfartyg eller fjärrmätnings-, fjärrsrtyrnings-, eller
kontrollsändare .............................. 110 mk
3) fartygs eller luftfartygs satellitjordstationer eller MF/HF-stationer ............. 240 mk
4) VHF/UHF-fyrsändare ............ 360 mk
5)
icke-koordinerade
satellitjordstationssändare i fast trafik eller andra fasta
VHF/UHF-sändare i landmobiltrafik, dock
inte basstations- sändare i mobilnät, i TFTSsystemet, i myndighetsradionätet (VIRVE) eller i personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten
........................................................ 430 mk
6) rundradiosänadre med låg effekt (högst
300 W), LF/MF-fyrsändare eller andra radiolänksändare än sändare som är anslutna till
radiosystemet i ett fast accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen fastställer ......... 640 mk
7) fasta MF/HF-sändare, rundradio- sändare med mellanhög eller hög effekt (över 300
W) eller andra radarsändare än radarsändare
på fartyg eller luftfartyg ................ 930 mk
8) koordinerade satellitjordstations- sändare i fast trafik ............................... 1060 mk

För rätten att inneha och använda andra än
i 1 mom. eller 7 § avsedda radiosändare som
är beroende av tillstånd uppbärs tillståndsavgift, på samma sätt som en tillståndsavgift
uppbärs enligt 1 mom. för närmast motsvarande utrustning.

7§
Frekvensavgifter
För rätten att inneha och använda radiosändare som är beroende av tillstånd och anslutna till basstationer i mobilnät, radiosystem i
fasta accessnät som fungerar inom de frekvensområden som Teleförvaltningscentralen
fastställer, personsökningssystem som används i den allmänna televerksamheten,
TFTS-systemet eller myndighetsradionätet
(VIRVE) uppbärs årligen en frekvensavgift
enligt följande schema:
1) mobiltelenät K1*K2*K3* (frekvensband/25
kHz)
*11 275 mk
2) radiosystem i fasta accessnät K1*K2* (frekvensband/25 kHz)
*11 275 mk
3) personsökningssystem K1*K2* (frekvensband/25 kHz)
*11 275 mk
4) TFTS-systemet K1* (frekvensband/

25 kHz)

*11 275 mk

5)Myndighetsradionätet
(VIRVE)
K1*K2*K3*K4* (frekvensband/25kHz)

*11 275 mk
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11 §

Avgifter för besiktning av radiostationer på
fartyg
För besiktning av radiostationer eller radioanläggningar på fartyg uppbärs besiktningsavgifter enligt följande:
Fartyg
a) Grundbesiktning:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II
3) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka
mäter under 300 bruttoregisterton
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning
6) radiostationer som har radiotelefon- eller
radiotelegrafanläggningar eller motsvarande
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg
som verkar inom GMDSS havsområde A1
9)radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS
havsområde A3 eller A4
b)Periodisk besiktning
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II
3)radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka
mäter under 300 bruttoregisterton
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning
6) radiostationer som har radiotelefon- eller
radiotelegrafanläggningar eller motsvarande
7)radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg
som verkar inom GMDSS havsområde A1
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS
havsområde A3 eller A4

Finlands område

Utomlands

3 100 mk
3 100 mk
3 550 mk

5 600 mk
5 600 mk
6 400 mk

5 350 mk
7 800 mk

9 650 mk
13 850 mk

9 650 mk
4 150 mk

15 800 mk
8 550 mk

7 150 mk
7 800 mk

12 950 mk
13 850 mk

10 150 mk

16 550 mk

2 150 mk
2 150 mk
2 550 mk

3 750 mk
3 750 mk
4 450 mk

4 150 mk
6 200 mk

8 550 mk
12 350 mk

7 400 mk
3 100 mk

13 350 mk
7 400 mk

5 350 mk
6 200 mk

9 650 mk
12 350 mk

7 850 mk

14 100 mk

c) Extra besiktning och besiktning av att en vid besiktning konstaterad brist har avhjälpts:
1) radiostationer på fartyg i inrikestrafik
1 200 mk
2) radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde II
1 200 mk
3)radiostationer på fiskefartyg som verkar inom fångstområde III
1 500 mk
4) radiostationer på fartyg i internationell trafik vilka
mäter under 300 bruttoregisterton
2 650 mk
5) radiostationer som endast har en radiotelefonanläggning
3 750 mk
6) radiostationer som har radiotelefon- eller

2 200 mk
2 200 mk
2 750 mk
5 650 mk
6 900 mk
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radiotelegrafanläggningar eller motsvarande
7) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A1
8) radiostationer och radiotelefonstationer på fartyg
som verkar inom GMDSS havsområde A1
9) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS havsområde A2
10) radiostationer på fartyg som verkar inom GMDSS
havsområde A3 eller A4

4 650 mk
1 900 mk

8 100 mk
3 450 mk

3 250 mk
3 750 mk

5 850 mk
6 700 mk

4 850 mk

8 700 mk

19 §

21 §

Postförmedlingens tillsynsavgifter

Ikraftträdande

För tillsynen över postverkets postförmedling uppbärs av postverket årligen en tillsynsavgift som är 1,75 promille av postverkets årliga postförmedlingsomsättning, dock
minst 10 000 mk.
——————————————

Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 december 2000
Minister Kimmo Sasi

Kommunikationsråd Antti Kohtala
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Handels- och industriministeriets förordning
om ändring av handels- och industriministeriets beslut om patent- och registerstyrelsens
avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 28 december 2000

Handels- och industriministeriet har
ändrat i sitt beslut av den 28 december 1995 om patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda
prestationer (1782/1995) 3 § 2 mom., sådant det lyder i beslut 837/1999, och i den avgiftstabell
som utgör bilaga till nämnda beslut 1, 10 och 11 §, av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i
nämnda beslut 837/1999, 10 § sådan den lyder i beslut 928/1998 och 11 § sådan den lyder
i beslut 597/1997, som följer:
3 §
Prestationer som till sitt pris avviker från
självkostnadsvärdet
— — — — — — — — — — — — —
De prestationer som avses i 3 § 4 mom.
lagen om avgifter för patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka patentoch registerstyrelsen inte uppbär någon avgift
är:
1) anmälningar om att rättigheter som
införts i patent- och registerstyrelsens register
upphör,
2) utlåtanden och utredningar till myndigheter,
3) införande i patent- och registerstyrelsens
register av ett tillkännagivande som en
myndighet har sänt,
4) handelsregistrets, företagsinteckningsregistrets, stiftelseregistrets och föreningsregistrets blanketter,
5) mottagningsintyg som patent- och registerstyrelsen har gett,
6) offentliggörande av boksluts- och balansuppgifter,
7) antecknande av adressförändring i pa-

tent-, modell-, nyttighetsmodell-, kretsmönster- och patentombudsregistret samt antecknande av näringsidkarens adressförändring i
handelsregistret,
8) anmälan till handelsregistret om att
näringsverksamhet upphör eller sammanslutning upplöses,
9) kopia av aktiebolags bolagsordning och
andelslags stadgar samt utdrag ur handelsregistret, som patent- och registerstyrelsen efter
registrering av grund- eller ändringsanmälan
första gången ger en näringsidkare som gjort
anmälan,
10) antecknande i stiftelseregistret eller
föreningsregistret,
11) anmälan till handelsregistret om ändring av en enskild näringsidkares personbeteckning samt andra ändringar i uppgifterna
om en enskild näringsidkare vilka anmäls i
samband med anmälan om personbeteckning,
och
12) dödande av företagsinteckning.
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2001.

Helsingfors den 28 december 2000
Minister Kimmo Sasi
Regeringsrådet Timo Pekkarinen
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AVGIFTSTABELL
1§
Patentärenden

Ansökningsavgift
grundavgift.................................. 1 200 mk
tilläggsavgift för varje patentkrav
utöver tio........................................ 120 mk
Avgift för upptagning till ny behandling
första gången.................................. 320 mk
övriga gånger ................................. 640 mk
Utläggningsavgift
grundavgift för tryckning............... 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som
ansökningen
omfattar utöver fyra sidor ................ 60 mk
Avgift för tryckning
grundavgift för tryckning............... 500 mk
tilläggsavgift för varje sida som
ansökningen
omfattar utöver fyra sidor ................ 60 mk
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits
efter att ansökningen
gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet
krav tillsammans överstiger
antalet sådana krav för vilka
ansökningsavgift erlagts ................ 120 mk
Beställningsavgift för referenshandlingar
vid föreläggande ............................ 110 mk
i två kopior ..................................... 160 mk
Översättningsavgift ....................220 mk/sida
Årsavgifter som skall erläggas för
patentansökningar och patenter:
1—3 året ........................................ 850 mk
4 året .............................................. 650 mk
5 året .............................................. 750 mk
6 året .............................................. 900 mk
7 året ........................................... 1 100 mk
8 året ........................................... 1 250 mk
9 året ........................................... 1 450 mk
10 året ......................................... 1 650 mk
11 året ......................................... 1 900 mk
12 året ......................................... 2 200 mk
13 året ......................................... 2 450 mk
14 året ......................................... 2 700 mk
15 året ......................................... 3 050 mk
16 året ......................................... 3 400 mk

17 året ..........................................3 750 mk
18 året ..........................................4 100 mk
19 året ..........................................4 400 mk
20 året ..........................................4 700 mk
En årsavgift som betalas efter förfallodagen
för årsavgiften som bestäms enligt 41 §
3 mom. eller 42 § 3 mom. patentlagen skall
betalas förhöjd med 20 %.
Avgift för anteckning i patentregistret,
för varje anteckning ........................220 mk
Avgift för avgörande enligt 71 a §
patentlagen...................................1 200 mk
Avgifter för ansökan om ändring i ärenden
som avses i 26 § patentlagen .......1 100 mk
övriga patentärenden.......................750 mk
Prioritetsintyg.....................................300 mk
Diarieintyg ...........................................50 mk
Bestyrkande av riktighet .................. 50 mk +
5 mk/sida
Registerutdrag......................................80 mk
Utläggningspublikation........................30 mk
Patentpublikation .................................30 mk
Veckoförteckning
lösnummer ........................................30 mk
årsprenumeration ............................650 mk
Sammandragspublikation.......................5 mk
10 §
Företagsinteckningsärenden
Intyg
Diarieintyg ...........................................50 mk
Gravationsbevis .................................150 mk
Annat bevis som grundar sig
på företagsinteckningsregistret ...........................................150 mk
Ansöknings- och anmälningsärenden
Inteckningsansökan............................800 mk
Påtagande av ansvaret för
inteckning ....................................1 100 mk
Utvidgning eller inskränkning
av fastställd inteckning ................1 100 mk
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Sammanslagning av
inteckningar ................................ 1 100 mk
Ändring av inteckningars
inbördes prioritetsordning........... 1 100 mk
Anmälan om innehavare av
pantskuldbrev
(för envar inteckning) .................... 100 mk
Anmälan om utsökning av
avgift .............................................. 150 mk
Ansökan om delning av en
inteckning i samband med
att ett företag delas...................... 3 000 mk
Anmälan om att inteckningarna
kvarstår i ett bolag som
delas ............................................... 300 mk
Konvertering av inteckningens
myntenhet....................................... 200 mk

11 §
Stiftelseregistreringsärenden
Intyg
Utdrag, diarieintyg, stadgar, bokslutshandlingar (för en räkenskapsperiod)...............................................60 mk
Annat intyg som grundar sig på
stiftelseregistret................... 110 mk/timme
Tillstånds- och samtyckesärenden
Grundande av stiftelse ....................5 000 mk
Upplösning av stiftelse....................1 500 mk
Fusion av stiftelse ...........................1 500 mk
Fastställande av stadgeändring .......1 500 mk
Ändringsanmälan som gäller
styrelse och namntecknare..............300 mk

—————
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Arbetsministeriets förordning
om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
Given i Helsingfors den 28 december 2000

I enlighet med arbetsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i lag 348/1994:
1 §

5) utdrag ur personalfondsförteckningen
och stadgarna 120 mk.

Tillämpningsområde
3 §
Denna förordning innehåller bestämmelser
om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen och om grunderna för avgifterna för dem.
Med arbetsförvaltningen avses i denna
förordning arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå, utlänningsombudsmannens
byrå, regional- och lokalförvaltningen för
arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet, de
statliga förläggningarna samt arbetsrådet.
2 §
Offentligrättsliga prestationer
Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga
prestationer som avses i 6 § lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992)
och för vilka arbetsförvaltningen tar ut fasta
avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet är
1) registrering av personalfonder 1 400 mk,
2) registrering av en personalfonds stadgeändring 1 000 mk,
3) andra ändringar i registret över personalfonderna än sådana som nämns i 1 och 2
punkten 200 mk,
4) utdrag ur personalfondsförteckningen 60
mk, samt

Övriga avgiftsbelagda prestationer
Sådana övriga prestationer som avses i 7 §
lagen om grunderna för avgifter till staten och
som arbetsförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är
1) andra specialtjänster som gäller rekrytering eller minskning av personal samt
utveckling av personalen och arbetsorganisationen än de som nämns i 7 § 3 mom.
förordningen
om
arbetskraftsservice
(1251/1993)
2) uthyrning av personal,
3) särskilda meddelanden eller tillkännagivanden som publiceras i arbetsförvaltningens riksomfattande, regionala eller lokala
informationsmedier,
4) överlåtelse av lokaler och anordningar
som är i arbetsförvaltningens besittning till
utomstående användare,
5) rehabiliterings-, utbildnings-, utvecklings-, konsult- och andra sakkunnigtjänster,
6) överlåtande av användningsrätt till psykologiska test och andra metoder, datasystem,
program eller motsvarande samt utlämnande
av uppgifter ur datasystem med undantag av
uppgifter i anslutning till avgiftsfri verksamhet,
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7) information och rådgivning som gäller
andra myndigheters och sammanslutningars
prestationer och som främst betjänar verksamheten vid dessa,
8) inkvartering som arbetskraftsinstitutet
erbjuder och andra tjänster som tillhandahålls
i samband med kurser och som inte har
anknytning till genomförandet av arbetsförvaltningens årliga personalutbildningsprogram,
9) publikationer,
10) undersökningar, utredningar och statistiktjänster,
11) kontors- och ämbetsverkstjänster,
12) fotokopior och andra avskrifter,
13) sändande av material vilket baserar sig
på uppdrag, om detta inte ingår i priset för
materialet,
14) skötsel på uppdrag av arbetsgivaren
och för arbetsgivarens räkning av den betal-

ningsrörelse som gäller förskottsinnehållningar enligt lagen om förskottsuppbörd
(418/1959), arbetsgivares socialskyddsavgift
och andra avgifter som arbetsgivaren skall
betala på basis av arbetsförhållande,
15) löneräkning och löneutbetalning på
uppdrag av arbetsgivaren och för arbetsgivarens räkning för företag med färre än tio
anställda, samt
16) rådgivning till arbetsgivare angående
skötseln av betalningsrörelse samt löneräkning och löneutbetalning.
4 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2001 och gäller till den 31 december
2001.

Helsingfors den 28 december 2000
Arbetsminister Tarja Filatov

Överinspektör Heidi Nummela
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