FÖRTECKNING ÖVER STATENS ÄMBETSVERKS
AVGIFTSBELAGDA OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
(EXKL. MAGISTRATSÄRENDEN)
2019

BESLUT
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker om sökanden har detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd
Godkännande av plats för alkoholbolags butik
Tillstånd för utlämningsställe
Annat tillstånd gällande detaljhandel
Beslut om ändring av serverings- eller detaljhandelstillstånd
Gemenskapstillstånd för godstrafik och styrkt kopia av det (1 st.)
Bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet för godstrafik
Gemenskapstillstånd för persontrafiktillstånd
Ändring av tillstånd för godstrafik/persontrafik
Bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet för persontrafiktillstånd
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor när sökanden är
en sammanslutning och det finns fler än en medlare
Delgivning utomlands (exkl. erlagda kostnader)
Beslut om sådan särskild granskning som avses i associationslagstiftningen
Förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan
Sammankallande av stämma
Annan handräckning
Mottagande av deposition eller säkerhet
- Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen,
tillkommer en avgift som motsvarar arbetsinsatsen för utbetalningarna enligt 55 €/h
Fastställande av stadgar för delägarlag (per delägarlag)
Beslut angående begäran om omprövning av den kommunala
landsbygdsnäringsmyndighetens beslut (om beslutet ändras
till fördel för den som ber omprövning uppbärs ingen avgift).
Om begäran om omprövning lämnas utan prövning tas avgiften
40 euro. Om begäran om omprövning lämnas utan prövning på
grund av att den lämnats in för sent, tas 10 euro ut i avgift.
Beslut med anledning av begäran om omprövning
Annat beslut som fattas på ansökan

EURO
450
225
410
410
225
160
105
105
105
80
105
160
260
150
355
250
250
180
180

125
80

130
75 €/h
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INTYG, AVSKRIFTER OCH KOPIOR
Diarieintyg
Lagakraftsbevis
Intyg över betald fordonsskatt (övriga intyg)
Annat intyg som lämnas på begäran

EURO
35
35
7,50
25

För avskrifter som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller
liknande dokument av handlingar som förvaras hos statens ämbetsverk uppbärs:
2 €/sida för bestyrkta utdrag. Den kopieringsavgift som uppbärs hos
parten får dock inte överstiga 44 €/handling.
För en obestyrkt kopia av en handling uppbärs 1 € för första sidan
och 0,50 € för varje följande sida. För de följande kopiorna av
samma sida uppbärs 0,20 €/sida.
Detta gäller även inscanning och utlämnande av dokument elektroniskt.
AVGIFTER I FARTYGSREGISTERÄRENDEN
Registrering
Ändring av uppgifterna i fartygsregistret
Fastställande av inteckning
Förnyande av inteckning
Dödande av inteckning
Ändring av fartygsinteckningarnas inbördes förmånsrätt
Införande av fartyg i handelsfartygsförteckningen
Nationalitetscertifikat
Interimsnationalitetsbevis
Registerutdrag
Inte i registret intyg eller intyg över avregistrering
Gravationsbevis
Annat beslut eller intyg
Historikdokument
NOTARIUS PUBLICUS PRESTATIONER
För styrkande av riktigheten hos en handling 4 €/sida.
För styrkande av riktigheten hos en underskrift 9 €/underskrift.
Kompetensintyg som innehåller intyg om ställning och underskrift
13 €/underskrift.
För protest 39 €.
För öppning eller stängning av tresorfack 78 € för det första facket
och för varje följande fack 10 €.
För bestyrkande av meritförteckning 65 €.
Intyg över att någon lever 15 €.
Apostille 13 €.

EURO
210
210
225
225
225
225
170
210
210
210
210
120
120
120
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KÖPVITTNESARVODE 120 €.
AVGIFT FÖR KOPIOR AV ÖVERLÅTELSEHANDLINGAR ÄR 2 €/SIDA.
ÖVRIGA PRESTATIONER
Årsavgift för tillsyn över detaljhandel för varje butik 200 €.
Årlig tillsynsavgift som uppbärs av alkoholbolag för varje butik 380 €.
Avgifter för andra prestationer sker enligt prestationens självkostnadsvärde eller på företagsekonomiska grunder om de inte enligt författningarna är avgiftsfria.
SÖKANDE AV ÄNDRING I EN AVGIFT
Enligt 11b § lagen om grunderna för avgifter till staten kan en betalningsskyldig som
anser att ett fel har begåtts när en offentligrättslig prestation har påförts inom sex månader från det avgiften påfördes yrka på rättelse hos den myndighet som har påfört
avgiften. Ändring i ett beslut på ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos den
förvaltningsdomstol inom vars domkrets den myndighet som påfört avgiften är belägen. Ändring får sökas inom 30 dagar räknat från det ändringssökanden fått kännedom
om beslutet på rättelseyrkandet. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring inte sökas
genom besvär.
Tvister som gäller avgifter för andra i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten
avsedda prestationer behandlas som tvistemål vid tingsrätten.
DRÖJSMÅLSPÅFÖLJDER
På ett obetalt belopp uppbärs en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i
4 § 1 mom. räntelagen. I stället för dröjsmålsräntan uppbärs en dröjsmålsavgift om
5 euro i sådana fall då dröjsmålsräntan understiger detta belopp.
Avgifterna kan utmätas utan dom eller utslag.
LAGRUM:
L om grunderna för avgifter till staten 150/1992, ändr. 348/1994, 961/1998, 1254/2001.
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020
(FFS 1244/2018).
Alkohollagen 1102/2017.
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas samt utvecklings- och
förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020 (FFS 1372/2018).
Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport (FFS 1148/2018).
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2019 (FFS
1389/2018).
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp (FFS 1348/2018).
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Mariehamn, 18.1.2019

Rainer Åkerblom
förvaltningschef
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