VIENNIN VALVONTAAN LIITTYVIEN TEHTÄVIEN MAKSULLISUUS

26.11.2015

Vientiselvitysten, tarkastuskäyntien, eläinlääkintötodistusmallien ja viranomaisten välisten asiakirjojen hinnat

-

Muut kuin vientivalvontajärjestelmiin kuuluvat tehtävät
Muut kuin priorisoituihin markkinoillepääsyhankkeisiin kuuluvat tehtävät

Tehtävä
Kirjallinen Vientiselvitys
- kevyt
Kirjallinen Vientiselvitys
- vaativa
Kirjallinen Vientiselvitys
erityisen vaativa
Eviran suorittamat tarkastuskäynnit, kun mukana myös
kolmansien maiden viranomaisia
- kevyt (1-50 h valmistelua ja seurantatoimenpiteitä)

Hinnoitteluperusteet toimijoille (hinnat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa)
6 tp x 7,25 h x 98 € = 4 263 €
Kevyestä selvityksestä (1-10 tp) laskutetaan aina kuuden työpäivän hinta. Maksu jaetaan tasan
markkinoillepääsyhankkeeseen osallistuvien laitosten kesken
15 tp x 7,25 h x 98 € = 10 657 €
Keskityöläästä selvityksestä (11-20 tp) laskutetaan aina 15 työpäivän hinta. Maksu jaetaan tasan
markkinoillepääsyhankkeeseen osallistuvien laitosten kesken
30 tp x 7,25 h x 98 € = 21 315 €
Työläästä selvityksestä (yli 20 tp) laskutetaan aina 30 työpäivän hinta. Maksu jaetaan tasan
markkinoillepääsyhankkeeseen osallistuvien laitosten kesken
1) Tarkastuksen valmistelu ja seurantatoimenpiteet 25 h x 98 € = 2 450 €
Tarkastuksen valmistelun ja jälkipuinnin hinta on kiinteä. Työstä laskutetaan aina 25 tunnin
mukaan, vaikka työtunteja kuluisi vähemmän tai enemmän. Maksu jaetaan tasan tarkastettavien
laitosten kesken.
2) Viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien matkakulut henkilöä kohden 150 €/tp,
viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien majoituskulut 150 €/hlö/yö, tulkkauskulut
1160 €/tulkki/tp, vientihyväksyntään liittyvät käännöskulut 120 €/sivu
Kulut jaetaan tasan tarkastettavien laitosten kesken. Toimijoiden ei ole pakko käyttää Eviran
palveluja viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien matkojen, majoitusten, käännösten ja
tulkkausten hankkimiseen, vaan he voivat hoitaa nämä järjestelyt myös itse. Tässä olevia kiinteitä
hintoja sovelletaan silloin, kun toimijat haluavat Eviran hoitavan em. järjestelyt.
3) Eviran osallistuminen tarkastukseen (riippumatta osallistuvien eviralaisten määrästä)
122 €/h x 7,25 h = 884,5 €/tp
Hinnoittelu on päiväkohtaista, koska tuntikohtainen hinnoittelu olisi käytännössä hankalaa, kun
mukana on kolmannen maan viranomaisia. Voi olla hankala rajata, mikä on varsinaista
tarkastusta ja mikä on muuta tarkastuskäynnillä tapahtuvaa tarpeellista yhteistyötä kolmannen
maan viranomaisten kanssa. Kulut jaetaan tasan tarkastettavien laitosten kesken.

Eviran suorittamat tarkastuskäynnit, kun mukana myös
kolmansien maiden viranomaisia
- työläs (kun valmisteluun ja seurantatoimenpiteisiin
käytettävä aika yli 50 h)

1) Tarkastuksen valmistelu ja seurantatoimenpiteet 75 h x 98 € = 7 350 €
Tarkastuksen valmistelun ja jälkipuinnin hinta on kiinteä. Työstä laskutetaan aina 75 tunnin
mukaan, vaikka työtunteja kuluisi vähemmän tai enemmän. Maksu jaetaan tasan tarkastettavien
laitosten kesken.
2) Viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien matkakulut henkilöä kohden 150 €/tp,
viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien majoituskulut 150 €/hlö/yö, tulkkauskulut
1160 €/tulkki/tp, vientihyväksyntään liittyvät käännöskulut 120 €/sivu
Kulut jaetaan tasan tarkastettavien laitosten kesken. Toimijoiden ei ole pakko käyttää Eviran
palveluja viennin kohdemaan tarkastajien sekä tulkkien matkojen, majoitusten, käännösten ja
tulkkausten hankkimiseen, vaan he voivat hoitaa nämä järjestelyt myös itse. Tässä olevia kiinteitä
hintoja sovelletaan silloin, kun toimijat haluavat Eviran hoitavan em. järjestelyt.

Eviran suorittamat tarkastuskäynnit, kun tarkastus ei liity
kolmannen maan viranomaisen tekemään tarkastukseen
1.Uuden eläinlääkintötodistusmallin tekeminen
- kun todistuksen sisällöstä on sovittu kansainvälisesti
2.Olemassa olevan eläinlääkintötodistusmallin muokkaaminen
Uuden eläinlääkintötodistusmallin tekeminen
- kun todistuksen sisällöstä ei ole sovittu kansainvälisesti
Asiakirjojen laatiminen ja toimittaminen kolmannen maan
viranomaiselle esim.
- ilmoittaminen laitoksen muuttamista laitosta
koskevista tiedoista
- muu laitoksen aloitteesta/ laitoksen toiminnan vuoksi
laadittu kirje/sähköposti/ asiakirja, joka on tarkoitettu
kolmannen maan viranomaiselle

3) Eviran osallistuminen tarkastukseen (riippumatta osallistuvien eviralaisten määrästä)
122 €/h x 7,25 h = 884,5 €/tp
Hinnoittelu on päiväkohtaista, koska tuntikohtainen hinnoittelu olisi käytännössä hankalaa, kun
mukana on kolmannen maan viranomaisia. Voi olla hankala rajata, mikä on varsinaista
tarkastusta ja mikä on muuta tarkastuskäynnillä tapahtuvaa tarpeellista yhteistyötä kolmannen
maan viranomaisten kanssa. Kulut jaetaan tasan tarkastettavien laitosten kesken.
196 € (valmistelu, 2 h x 98 €) +
122 €/h (pöytäkirjaan merkitty tarkastukseen kulunut tuntimäärä)
Ilmaista
392 €
Maksu jaetaan tasan niiden toimijoiden kesken, jotka ovat pyytäneet todistusmallia.
Jos käy ilmi, että lisäksi tarvitaan erityistä selvitystyötä, laskutetaan selvitystyöstä erikseen
hinnaston mukaisen tuntihinnan mukaan. Lisätyöstä sovitaan toimijoiden kanssa etukäteen.
256 €
Kirjeestä tai sähköpostiviestistä kolmannen maan viranomaiselle laskutetaan 256 € / laitos myös
silloin kun samalla kirjeellä ilmoitetaan useamman laitoksen tietoja.

Asiakirjojen laatiminen ja toimittaminen kolmannen maan
viranomaiselle esim.
- ilmoittaminen laitoksen muuttuneista tiedoista, kun
muutos ei johdu laitoksesta itsestään (esim. kunta
muuttanut kadun nimeä)
- viranomaisen yleiseen neuvonta- ja
tiedotusvelvollisuuteen liittyvä kirje/sähköposti/
asiakirja, joka on tarkoitettu kolmannen maan
viranomaiselle (esim. eläintauteihin liittyvä ilmoitus)

Ilmaista

Yllä olevan taulukon hinnat perustuvat Eviran voimassa olevaan hinnastoon
http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiointi/hinnasto/muut+maksulliset+palvelut/ (Hinnasto, Todistukset, Muut palvelut ja maksut).
Niistä peritään lisäksi arvonlisävero 24 %, jolloin:
-

Vientiin liittyvät laitostarkastukset tunnilta 122,00 + alv 29,28 yhteensä 151,28 €
Vientiin liittyvät selvitystyöt 98,00 + alv 23,52 yhteensä 121,52 €

1 tp (työpäivä) on 7,25 h

