PRV:s samlade avgifter
Här hittar du PRV:s samlade avgifter för alla våra områden patent, varumärke, design,
periodisk skrift samt andra förekommande avgifter.
Gäller från och med 1 november 2018.
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Patent
Nationell ansökan och patent

Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt för kopior
och utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga. Avgifter enligt patentkungörelsen
(1967:838, PK) samt Patent- och registreringsverkets författningssamling (PRVFS).
Nationella patentansökningar
Ansökningsavgift.
(Anmälningsavgift, 500 SEK, granskningsavgift 2500 SEK, båda obligatoriska.)
Ansökningsavgift för fullföljd internationell patentansökan. (anmälningsavgift, 500 SEK,
granskningsavgift 2500 SEK, båda obligatoriska)
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver tio.
Tilläggsavgift för ytterligare frist att ge in översättning eller avskrift av fullföljd
internationell ansökan.
Särskild tilläggsavgift i fall då fullföljd internationell patentansökan omfattar uppfinning som
inte varit föremål för vare sig särskild internationell nyhetsgranskning eller internationell
förberedande patenterbarhetsprövning och där varken 36 eller 37 § (oenhetlighet) patentlagen
är tillämpliga.
Avgift till patentmyndigheten enligt 36 eller 37 § patentlagen (oenhetlighet).
Återupptagningsavgift för avskriven patentansökan.
Meddelandeavgift enligt 19 § andra stycket patentlagen:
Grundavgift för offentliggörande
Tilläggsavgift för varje patentkrav, som har tillkommit efter ansökans ingivningsdag, om
antalet krav därmed överstiger det antal för vilka ansökningsavgift har betalats.

3 000
150
500
3 000

1 000
500
2 500
150

1 000

Avgift för begäran av återställande för försutten tid
(72 § patentlagen).
Ansökan om registrering av pantsättning, enligt 104 § patentlagen.

500
Avgift SEK
5 450

Nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS)
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) då sådan granskning begärs för
nationell patentansökan där fastställd ansökningsavgift betalats till PRV.

8 450

Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) då sådan granskning begärs för
nationell patentansökan där fastställd ansökningsavgift betalats till annan nordisk
patentmyndighet.
Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) i patentansökan från
utvecklingsländer.
Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS), då granskning önskas på
uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första patentkravet, för varje
uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar.
Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag (ITS) för varje patentkrav utöver
tio där sådan kravavgift inte redan betalats till PRV avseende samma patentansökan.

8 450
8 450

150

Avgift för särskild kungörelse enligt 22 § femte stycket patentlagen.

500
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Avgift SEK
3 000

Årsavgifter för patentansökningar och patent
1:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret)
2:a avgiftsåret (förfaller tillsammans med 3:e avgiftsåret)
3:e avgiftsåret
4:e avgiftsåret
5:e avgiftsåret
6:e avgiftsåret
7:e avgiftsåret
8:e avgiftsåret
9:e avgiftsåret
10:e avgiftsåret
11:e avgiftsåret
12:e avgiftsåret
13:e avgiftsåret
14:e avgiftsåret
15:e avgiftsåret
16:e avgiftsåret
17:e avgiftsåret
18:e avgiftsåret
19:e avgiftsåret
20:e avgiftsåret
Förhöjd årsavgift tas ut enligt 41 § tredje stycket eller 42 § tredje stycket
patentlagen när avgiften erläggs senare än förfallodagen. Förhöjningen utgår med
20 % mot ordinarie avgift.

Ordinarie
avgift SEK
0
0
1 400
1 500
1 700
1 900
2 100
2 400
2 700
3 000
3 400
3 800
4 200
4 600
5 000
5 400
5 800
6 200
6 600
7 000

Förhöjd
avgift
SEK

1 680
1 800
2 040
2 280
2 520
2 880
3 240
3 600
4 080
4 560
5 040
5 520
6 000
6 480
6 960
7 440
7 920
8 400

Avgifter för meddelade patent
Avgift för begäran av återställande av försutten tid.
Avgift för registrering av pantsättningsavtal.
Ansökan om anteckning av ny eller ändrad innehavare.
Ansökan om anteckning av licens.
Ansökan om anteckning av adressändring.

Avgift SEK
1 000
500
500
500
500

Avgifter rörande tilläggsavgifter
Avgift för ansökan om tilläggsskydd.
Årsavgift för tilläggsskydd.
Avgift för ansökan om förlängd giltighetstid för tilläggsskydd.

Avgift SEK
10 000
20 000
6 000

Patentbegränsning

Avgift SEK
8 500

Avgift för begäran om patentbegränsning eller upphävande av patent.
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Internationell patentansökan
Avgifter betalas till patentverket i dess egenskap av mottagande myndighet, internationell
nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande
patenterbarhetsprövning.
Avgifter för ansöknings- och registreringsärenden är inte momspliktiga.
Avgifter enligt patentkungörelsen (1967:838) samt Patent- och registreringsverkets
författningssamling (PRVFS).
PCT fas I
Internationell ansökningsavgift om ansökan inte innehåller fler än 30 sidor (endast en sida av varje
blad får användas).
Tilläggsavgift för varje tillkommande blad.
Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt via pdf-format.

Avgift SEK
11 910
130
1 790

Avgiftsreduktion i de fall en internationell ansökan inges elektroniskt via XML.
2 690
Enligt
Om en internationell ansökan ges in i elektronisk form och sekvenslistor ges in i en fil via
mjukvaran Software PatentIn eller i annat textformat specificerat i WIPO Standard St. 25 på diskett intilliggande
beskrivning.
formaterad 1,44 MB eller på CD-ROM eller CD-R, ska sekvenslistorna inte ingå i underlaget för
avgiftsberäkning.
Avgift för begäran om återställande av prioritet i PCT-ärenden.
1000
Vidarebefordringsavgift
1 200
Nyhetsgranskningsavgift
18 670
Har internationell nyhetsgranskning gjorts av PRV i internationell ansökan, vars prioritet åberopas,
eller har ansökan underkastats nyhetsgranskning av internationellt slag, ska nyhetsgranskningsavgift
delvis återbetalas om granskningen kan grundas helt eller delvis på granskning som gjorts av samma
internationella nyhetsgranskningsmyndighet, (regel 16.3 och 41.1 i tillämpningsföreskrifterna till
samarbetskonventionen).
Avgiftsreduktion om nyhetsgranskningen kan grundas på ett tidigare granskningsbesked från PRV,
2 800
en annan nordisk patentmyndighet eller det europeiska patentverket i en patentansökan från vilken
prioritet i ärendet åberopas.
Avgiftsreduktion om det i ansökan åberopas prioritet och granskningsbesked från en tidigare
2 800
motsvarande internationell ansökan som underkastats internationell nyhetsgranskning av det
europeiska patentverket, den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet, eller om
det i en ansökan åberopas en av den finska patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet
gjord motsvarande nyhetsgranskning av internationellt slag med granskningsrapport.
Förseningsavgift ska utgå med 50 % av summan av de i förelägganden från mottagande myndighet
Enligt
angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med
intilliggande
beskrivning.
vidarebefordringsavgiften och högsta summan som utgår är 50% av den internationella
ansökningsavgift som avses i tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen.
Tilläggsavgift då granskning önskas på uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det
första patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar.

18 670

Enligt
Förseningsavgift för översättningar av internationella ansökningar som inkommer efter 14 månader
intilliggande
från prioritetsdagen: 25 % av den internationella ansökningsavgiften exklusive sidavgift då ansökan
beskrivning.
består av fler än 30 sidor.
18 670

Kompletterande internationell nyhetsgranskning, PCT Regel 45bis.

Avgift SEK

PCT fas II
Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning.

5 000
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1 790
Enligt
Förseningsavgift ska utgå med 50 % av summan av de i föreläggande från myndigheten för
intilliggande
patenterbarhetsprövning, angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med
beskrivning.
handläggningsavgiften och högsta summan som utgår är lika med handläggningsavgiften dubblerad.
Handläggningsavgift.

5 000

Tilläggsavgift då prövning önskas av uppfinningar som är oberoende av vad som angetts i det första
patentkravet, för varje uppfinning eller grupp av sinsemellan enhetliga uppfinningar.

Europeiska patent
Avgifter för ansöknings- och registreringsärenden är inte momspliktiga.
Avgifter enligt patentkungörelsen (1967:838, PK) samt Patent- och registreringsverkets
författningssamling (PRVFS).
Europeiska patent

Avgift SEK
2 500

Grundavgift för offentliggörande av översättning av det meddelade europeiska patentet.
Avgiften omfattar patentet i original, ändrad avfattning, rättelse av offentliggjord
översättning eller av EPO meddelad patentbegränsning.
Avgift för ändring av översättning av europeiskt patent som ännu inte offentliggjorts av
PRV.

900

Avgift för kungörelse av översättning av patentkrav i publicerad europeisk patentansökan
eller rättelse av sådan översättning (provisoriskt skydd).

500

Bevis
Avgifter enligt patentkungörelsen (1967:838, PK) samt Patent- och registreringsverkets
författningssamling (PRVFS).
Avgifter för olika slags bevis
Bevis om uppgifter i patentansökningsdiariet och patentregistret.
Bevis om pantsättning.
Diariebevis, per styck.
Prioritetsbevis.

Avgift SEK
100
100
100
250
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Produkter och tjänster
Avgifterna är angivna exklusive moms. Moms tillkommer.
Beställning av patentdiplom via prv.se
Patentdiplom, tryckt på papper (levereras med post)
Patentdiplom, elektroniskt format (levereras med e-post)

Avgift SEK
1000
1000

Söktjänster
Uppdrag med fasta priser
Nyhetsgranskning till fast pris
Patentportfölj, företag/uppfinnare (per sökt namn)
EPO status
PCT-uppdrag

Avgift SEK
11 200
1 200
440
22 500

Uppdrag med offertförfarande baserat på timpris
Timpris för konsulttjänster med sökning i patentdokumentation och teknisk litteratur
(minimum 3 tim)

1 260

Administrativ avgift tillkommer per sökning:
kontokunder
fakturakunder
Prior Art
Freedom to operate-sökning
Tekniksökning
Validitetsgranskning
Preliminär patenterbarhetsbedömning
Sekvenssökningar
Citeringssökning
Patentbevakning
Patentfamilj
Patentlandskap

500
600
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert

Övrigt
Avgift SEK
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
Utan avgift
upp till 9 sidor.
50
10 sidor,
2
för varje sida därutöver.
Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler. Per sida.
3
Ord och uttryck inom patentväsendet.
325
Försändelsekostnad ( fakturakunder)
30
Försändelsekostnad (depositionskonto-kunder)
20
För externa kurser inom patentområdet, kontakta vår utbildningsverksamhet. Kontaktinformation hittar du på
www.prv.se
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Varumärke
Ansökningsärenden
Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och
utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.
Registrering av varumärke - elektronisk ansökan
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke.

Avgift SEK
2 000

Ansökan om registrering för varje klass utöver den första.

1 000

Registrering av varumärke - annan ansökan
Ansökan om registrering för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke.

Avgift SEK
2 700

Ansökan om registrering för varje klass utöver den första.
Ansökan om delning av en ansökan om registrering, för varje avdelad ansökan.

1 000
1 500

Registrerat varumärke – elektronisk ansökan
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke.
Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första.

Avgift SEK
2 000
1 000

Registrerat varumärke – annan ansökan
Ansökan om förnyelse för skydd i en klass av varumärke eller kollektivmärke.

2 500

Ansökan om förnyelse för varje klass utöver den första.

1 000

Där förnyelse sökes efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass.
Ansökan om anteckning av ny innehavare, för varje anteckning av innehav av ny juridisk
och/eller fysisk person.
Ansökan om ändring av ordmärke eller figurmärke.
Ansökan om anteckning av licens.
Ansökan om delning av en registrering, för varje avdelad registrering .
Ansökan om registrering av pantsättning.
(enligt 34 b § varumärkeslagen)

150
900
700
900
1 500
1 600

Ansökan om administrativ hävning av en varumärkesregistrering

450

Avgifter för registreringsbevis
Registreringsbevis som beställs i efterhand för ett registrerat varumärke.
(Registreringsbevis ingår i ansökningsavgiften i samband med nyansökan.)
Historiskt registreringsbevis
Prioritetsbevis

Avgift SEK
100

Avgift för prövning av ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning

Avgift SEK

200
200

Ansökan om tillstånd att använda svensk officiell beteckning.

1 350
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Avgift för anmälan av svenskt kommunalt vapen
Registreringsavgift

Avgift SEK
500
Avgift SEK

Avgifter i anslutning till EU-varumärke
Omvandling av ansökan om registrering av EU-varumärke respektive -kollektivmärke, för
skydd i en klass.
Omvandling av ansökan, för varje klass utöver den första.
Intyg avseende ombudskap inför EUIPO.

1 900

Avgifter för internationell registrering enligt Madridprotokollet
Ansökan om internationell registrering för skydd i en klass av varumärke eller
kollektivmärke.
Ansökan om internationell registrering för varje klass utöver den första.
För anteckning i varumärkesregistret om förhållande som avses i 58 § varumärkeslagen.
(anteckning av replacement)
Direkt till Internationella byrån betalas först en grundavgift. Därefter betalas antingen en
1) supplementär avgift för varje klass utöver de första tre och en kompletterande avgift per
designerat land, eller 2) individuell avgift till de länder som har valt att ta ut en sådan.

Avgift SEK
2 700

900
1 200

1000
1 400

Vilka avgifter som gäller kan du läsa mer om på WIPO:s webbplats - www.wipo.int

Produkter och tjänster
Avgifterna är angivna exklusive moms om inget annat anges. I förekommande fall är momsen
25%. Offerter baseras på ett timpris om 800 kronor.
Förhandsgranskningar och sökningar
Fullständig förhandsgranskning med leverans inom 7 arbetsdagar
• Upp till 5000 träffar.
• Vid expressleverans inom 24 timmar tillkommer 4 000 kr
• Fler än 5000 träffar
Övriga förhandsgranskningar eller sökningar.
Expressleverans vardagar inom 24 tim, tilläggsavgift.

Avgift SEK
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
4 000
Avgift SEK
per år
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert
Enligt offert

Bevakningar inklusive rapportering en gång per månad
Märke med eller utan figur, inklusive tre klasser, 400 kr per tillkommande klass.
Klass (varor/tjänster).
Diariebevakningar.
Övriga bevakningar.
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Svensk Varumärkesdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

Avgift SEK
5 000

Övrigt

Avgift SEK

Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler, per sida.

3

Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
• Upp till 9 sidor.
• 10 sidor.
• För varje sida därutöver.
Försändelseavgift, faktura.
Försändelseavgift, depositionskonto.

Utan avgift
50
2
30
20
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Design
Ansökningsärenden
Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och
utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.
Avgifter för ansökan enligt mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Ansökningsavgift för elektronisk ansökan om registrering av mönster. En femårsperiod.
(Enligt 29 § 1a)
Annan ansökan . (Enligt 29 § 1b)
Per ytterligare femårsperiod. Gäller i samband med registrering, se ovan.

Avgift SEK
2 000

Tilläggsavgifter
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade
mönster placerats i.
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första.
Förvaringsavgift för varje modell.
Kungörelseavgift för varje bild utöver den första.
Återupptagningsavgift.

Avgift SEK
500

Förnyelseavgifter
Förnyelseavgift vid elektronisk förnyelse för registrerat mönster. Per femårsperiod.
(Enligt 30 § 1a)
Klassavgift, samregistreringsavgift och förvaringsavgift tillkommer, se nedan.

Avgift SEK
2 500

2 500
2 200

1 400
800
200
500

3 000

Annan förnyelse, fem år. (Enligt 30 § 1b)

Tilläggsavgifter
Klassavgift för varje klass, utöver den första, som ett mönster eller flera samregistrerade
mönster placerats i.
Samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första.
Förvaringsavgift för varje modell.
Om förnyelseavgift betalas efter utgången av löpande registreringsperiod.

Avgift SEK
500

Avgifter enligt förordning (2009:1576)
Ansökan om anteckning av ny innehavare
Ansökan om anteckning av ny licens

Avgift SEK
900
900

Avgifter enligt PRVFS 2009:11
Prioritetsbevis.
Bevis om registrerat mönster.

Avgift SEK
350
100

EU-formgivning
Avgift för vidarebefordran av ansökan om EU-formgivning till EUIPO.

Avgift SEK
500

1 400
800
500
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1 200

Avgift att utfärda det intyg som avses i artikel 78.5 i rådets förordning (EG) nr 6/2002 om
EU-formgivning (Ombud inför EUIPO).

Produkter och tjänster
Avgifterna är angivna exklusive moms (om inget annat anges).
Offerter baseras på ett timpris om 800 kronor.
Nyhets- och förhandsgranskningar
Söktjänster design
Bevakningar – inklusive rapportering en gång per månad
Nyhetsbevakning.
Bevakning avseende sökandenamn/formgivare.
Bevakning avseende viss produkttyp.
Bevakning avseende visst utseende.
Klassbevakning.
Diariebevakning.
Övriga bevakningar.

Avgift SEK
Enligt offert
Avgift/år SEK
8 000
5 600
5 600
5 600
5 600
3 200
Enligt offert

Svensk Designdatabas (hela databasen)
Grunduttag, med veckovisa uppdateringar, i förskott per år.

Avgift SEK
5 000

Övrigt
Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler, per
sida.
Kopior och utskrifter av allmän handling, ej momspliktiga, upp till 9 sidor.
10 sidor.
För varje sida därutöver.
Mönsterklassificeringslista (1997).
Försändelseavgift, faktura.
Försändelseavgift, depositionskonto.

Avgift SEK
3
Utan avgift
50
2
1 000
30
20
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Periodisk skrift
Ansökningsärenden
Avgifter för myndighetsutövning, t.ex. ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och
utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.
Avgift enligt förordningen om avgifter i vissa tryckfrihetsärenden
Ansökan om utgivningsbevis.
Ansökan om ändrad titel.
Ansökan om förnyelse av utgivningsbevis.
Anmälan om byte av utgivare.
Anmälan om byte av ägare.
Anmälan om ställföreträdande utgivare.
Anmälan om återkallelse av utgivningsbevis, adressändring, anmälan om byte av
utgivningsort samt anmälan om byte av utgivningsplan.

Avgift SEK
2 300
2 000
2 000
600
600
600
0

Produkter och tjänster
Övrigt
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
upp till 9 sidor.
10 sidor,
för varje sida därutöver.
Försändelsekostnad depositionskonto.
Försändelsekostnad faktura.

Avgift SEK
Utan avgift
50
2
20
30

12 (12)
12 (12)

