
Patent- och registreringsverkets 
författningssamling 

ISSN 0347 500X  
 

  
Patent- och registreringsverkets (PRV) föreskrifter om 
avgifter i PRV:s verksamhet som internationell myndighet 
enligt konventionen om patentsamarbete; 

PRVFS 2018:3 
P:112 
Utkom från trycket 
den 2018-06-08  

den 21 maj 2018.  
  
Med stöd av 3 § förordningen (1978:218) om Patent- och registreringsverkets 
verksamhet som internationell myndighet enligt konventionen om patentsam-
arbete (samarbetskonventionen) samt enligt 52 § fjärde stycket 
patentkungörelsen (1967:838)1 föreskrivs att följande avgifter ska utgå. 

 

  
1 §  
 Kronor  
Vidarebefordringsavgift (regel 14.1 i tillämpningsföreskrifterna till 
samarbetskonventionen) 

1 200  

Nyhetsgranskningsavgift (regel 16 i tillämpningsföreskrifterna till 
samarbetskonventionen) 

18 670  

Om det vid nyhetsgranskningen finns tillgång till ett tidigare 
granskningsbesked från PRV, en annan nordisk patentmyndighet eller 
det europeiska patentverket i en patentansökan från vilken prioritet i 
ärendet åberopas, ska 2800 kr av nyhetsgranskningsavgiften 
återbetalas som rabatt. 

  

Förseningsavgift (regel 16bis i tillämpningsföreskrifterna till 
samarbetskonventionen) enligt 52 § tredje stycket patentkungörelsen 
ska utgå med 50 % av summan av de i föreläggande angivna obetalda 
avgifterna, dock att lägsta summan som utgår är lika med 
vidarebefordringsavgiften och högsta summan som utgår är lika med 
50 % av den internationella ansökningsavgift som avses i 
tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen. 

  

Tilläggsavgift (regel 40.2 (a) i tillämpningsföreskrifterna till sam-
arbetskonventionen) 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  

Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag (artikel 15.5 i 
samarbetskonventionen) då sådan granskning begärs för nationell 
patentansökan där fastställd ansökningsavgift erlagts till PRV 

5 450  

Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag då sådan 
granskning begärs för nationell patentansökan där fastställd 
ansökningsavgift erlagts till annan nordisk patentmyndighet 

8 450  

                                                 
1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331. Senaste lydelse av 52 § SFS 2007:519. 



Avgift för nyhetsgranskning av internationellt slag i patentansökan 
från utvecklingsländer 

8 450  

Tilläggsavgift vid nyhetsgranskning av internationellt slag, 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 

8 450  

Tilläggsavgift för nyhetsgranskning av internationellt slag för varje 
patentkrav utöver tio där sådan kravavgift inte redan erlagts till PRV 
avseende samma ansökan 

150  

Avgift för förberedande patenterbarhetsprövning 5 000  

Förseningsavgift (regel 58bis i tillämpningsföreskrifterna till 
samarbetskonventionen) ska utgå med 50 % av summan av de i 
föreläggande angivna obetalda avgifterna, dock att lägsta summan 
som utgår är lika med handläggningsavgiften och högsta summan som 
utgår är lika med handläggningsavgiften dubblerad. 

  

Tilläggsavgift (regel 68.3 (a) i tillämpningsföreskrifterna till sam-
arbetskonventionen) 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 

5 000  

Avgift för återställande av prioritet (regel 26bis.3.d i tillämpnings-
föreskrifterna till samarbetskonventionen) 

1 000  

Avgift för kompletterande nyhetsgranskning (regel 45bis.3 i 
tillämpningsföreskrifterna till samarbetskonventionen) 

18 670  

Avgift för kopior och utskrifter av handlingar   

upp till 9 sidor utan avgift  

10 sidor 50  
för varje sida utöver 10 2.00/sida  

 
2 § 

 

Åberopas prioritet från en tidigare internationell ansökan som underkastats 
internationell nyhetsgranskning av PRV, ska nyhetsgranskningsavgiften för 
den nya ansökan delvis återbetalas om granskningen kan grundas helt eller 
delvis på den tidigare granskningen (regel 16.3 tillämpningsföreskrifterna till 
samarbetskonventionen). 

 

Om det i ansökan åberopas en av PRV gjord nyhetsgranskning av 
internationellt slag eller en annan av PRV gjord nyhetsgranskning av 
motsvarande om-fattning och utförande, ska nyhetsgranskningsavgiften delvis 
återbetalas om granskningen kan grundas helt eller delvis på den tidigare 
granskningen (regel 41.1 tillämpningsföreskrifterna till 
samarbetskonventionen). 

 



3 §  

Om det åberopas prioritet och granskningsbesked från en tidigare 
motsvarande internationell ansökan som underkastats internationell 
nyhetsgranskning av det europeiska patentverket, den finska 
patentmyndigheten eller det nordiska patentinstitutet, eller om det i ansökan 
åberopas en av den finska patentmyndigheten eller det nordiska 
patentinstitutet gjord nyhetsgranskning av internationellt slag med 
granskningsrapport, ska 2800 kr av nyhetsgranskningsavgiften återbetalas 
som rabatt. 

_____________ 

 

1. Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2018 då Patent- och 
registreringsverkets föreskrifter (2018:2, P:111 upphör att gälla).  

2. I fråga om andra avgifter än avgift för återställande av prioritet gäller de   
övergångsbestämmelser, punkterna 2 och 3, som föreskrivits i PRVFS 
2006:4, P:61. 

 

 
 
 
Patent- och registreringsverket 
 
 
PETER STRÖMBÄCK 
 
   HERMAN PHALÉN 
   (Patentavdelningen) 
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