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Patent- och registreringsverkets (PRV) tillkännagivande
om avgifter i verkets funktion som mottagande
myndighet och myndighet för internationell
förberedande patenterbarhetsprövning enligt
konventionen om patentsamarbete;

den 7 september 2011.

Patent- och registreringsverket tillkännager att generaldirektören för Världs-
organisationen för intellektuell äganderätt har med stöd av regel 15.2 d och re-
gel 57.2.e i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete
(PCT) fastställt följande belopp för avgifter som avses i regel 15.1 och regel
57.1 i tillämpningsföreskrifterna till PCT.

Kronor
Internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämp-
ningsföreskrifterna1 

– om ansökningen inte innehåller fler än 30 sidor2 10 240
– varje blad därutöver      120
Om en internationell ansökan ges in via mjukvaran PCT-EASY

ska avgiften reduceras med 770 kr. 
Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och

sammandrag ges in via PDF-format ska avgiften reduceras med
1 540 kr.

Om en internationell ansökan med beskrivning, patentkrav och
sammandrag ges in via XML-format ska avgiften reduceras med
2 310 kr.

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.253 på diskett
formaterad 1,44 MB eller på CD-ROM eller CD-R, ska sekvens-
listorna inte ingå i underlaget för avgiftsberäkning enligt ovan.

Handläggningsavgift som avses i regel 57.1 i tillämpningsföre-
skrifterna4   1 540

1 Jfr 52 § andra stycket 1 patentkungörelsen (1967:838), senaste lydelse av paragrafen SFS 
2007:519.
2 Endast en sida av varje blad får användas.
3 Standard for the presentation of nucleotide and amino acid sequence listings in patent ap-
plications
4 Jfr 3 § förordningen (1978:218) om patent- och registreringsverkets verksamhet som inter-
nationell myndighet enligt konventionen om patentsamarbete.
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PRVFS 2011:2 Dessa avgifter gäller från och med den 1 oktober 2011, i stället för avgifter
enligt Patent- och registreringsverkets tillkännagivande PRVFS 2010:4, P:85.
Dock gäller äldre bestämmelser om internationell ansökningsavgift för inter-
nationella ansökningar som getts in före den 1 oktober 2011.
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