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LUONNONMUKAISEN TUOTANNON TARKASTUKSISTA JA VALVONNASTA
PERITTÄVÄT MAKSUT
Oheen on koottu Eviran viranomais- ja liiketaloudellisten palveluiden hinnastoihin sisältyvät luomuvalvonnan maksulliset palvelut. Julkisoikeudelliset maksut perustuvat MMM:n asetukseen 1161/2014 ja sen
mahdollisiin muutosasetuksiin. Liiketaloudelliset hinnat perustuvat Eviran hinnastoon.
Tämä kooste ei korvaa voimassa olevaa maksuasetusta ja hinnastoa. Tarkista tarvittaessa hinnat voimassa olevasta maksuasetuksesta ja Eviran hinnastosta. Nämä löytyvät m.m. Eviran internet-sivuilla.

A. JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET
Julkisoikeudellisten suoritteiden hintoihin lisättävä ALV on 0%
Tuntihinnan mukaan määräytyvissä maksuissa maksu peritään jokaiselta alkavalta tunnilta.

A1 Rekisteröintimaksu
maksutaulukon
kohta
1.2.2.

Lupa- ja hyväksymispäätökset

maksu €

Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja

110,00

Tämä hinta peritään, kun toiminnanharjoittaja merkitään luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin ensimmäistä
kertaa. Uutta rekisteröintimaksua ei peritä jos toimija myöhemmin liittyy toiseenkin luomuvalvontajärjestelmään,
aloittaa uutta tuotantosuuntaa tai ilmoittaa toista toimipaikkaa. Alihankkijan nimi, y-tunnus ja toiminnan käyntiosoitteet merkitään rekisteriin päämiehen sivutoimipaikaksi, eikä alihankkijalta peritä rekisteröintimaksua.

A2. Valvontamaksut
A.2.1. Perusmaksu
Perusmaksu maksetaan jokaisesta luomuvalvontajärjestelmästä erikseen. Valvontasektorit ovat maataloustuotannon, elintarvikkeiden, rehujen sekä lisäysaineiston valvontajärjestelmät. Maksu peritään jokaisesta tarkastuskerrasta, ts jokaisesta käsittelystä, lukuun ottamatta ylimääräisiä tarkastuksia. Perusmaksua ei peritä kahteen kertaan, kun samalla käynnillä on tehty useampi maataloustuotannon valvontaan liittyvä tarkastus, kuten
esimerkiksi sekä kasvin- että eläintuotannon tarkastus. Perusmaksun lisäksi peritään aina pinta-alaan tai tarkastusaikaan sidottu tarkastusmaksu.
maksutaulukon
kohta
5.4.1

Valvonta

maksu €

Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastuksen perusmaksu

113,50

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Livsmedelssäkerhetsverket Evira

Finnish Food Safety Authority Evira

www.evira.fi
etunimi.sukunimi@evira.fi

www.evira.fi
förnamn.efternamn@evira.fi

www.evira.fi
firstname.lastname@evira.fi
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A. 2.2. Tarkastusmaksut
Tuotantotarkastusmaksu määräytyy valvontajärjestelmästä ja perustuu joko pinta-alaan tai tarkastusaikaan.
Peltokasvituotannon tarkastusmaksu peritään viljelijän ilmoittaman luonnonmukaisesti viljellyn pinta-alan mukaan. Luonnonmukaisesti viljeltyyn alaan lasketaan luonnonmukaisessa tuotannossa oleva ala ja siirtymävaiheala. Muissa tuotantosuunnissa maksu peritään aikaperusteisesti tarkastajan ilmoittaman tarkastusajan mukaan. Osa tarkastuksista on toimijalle maksuttomia kts A4.
maksutaulukon
kohta

Luonnonmukaisen tuotannon tuotantotarkastus

maksu €

5.4.2.1

Kylvösiementen ja taimiaineiston, rehujen ja elintarvikkeiden valvontajärjestelmään kuuluvien toimijoiden valvonta tunnilta
- alihankintatyön valvonta tunnilta
Valvontajärjestelmään kuuluvien muiden toimijoiden valvonta tunnilta, ( sienimö, eläin-, keruu-, kasvihuonetuotanto, jne )
Luonnonmukaisesti viljelty ala (luonnonmukaisessa tuotannossa oleva ala ja
siirtymävaiheala) alkavalta hehtaarilta
- luonnonmukaisesti viljellyn alan tarkastusmaksun enimmäismäärä
Tarkastus, jota ei ole voitu suorittaa toimijasta johtuvasta syystä tai jonka
toimija peruuttaa vähemmän kuin 48 h ennen sovittua tarkastusta
Tarkastus, jota jatketaan virastossa toimijasta johtuvasta syystä tunnilta

115,00/h

5.4.2.2
5.4.2.3

5.4.3
5.4.4

115,00/h
91,00/h
8,50/ha
908,00
115,00
115,00/h

A. 2.3. Muut valvontamaksut
maksutaulukon
kohta
5.4.6
5.4.6.1
5.4.6.2
5.4.6.3
5.4.6.4
5.4.7

maksu €
Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin
- Ilmoitettavien lajikkeiden lukumäärä /vuosi 1-3 kpl
- 4-20 kpl
- 21-100 kpl
- yli 100 kpl
Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta

27,00
65,00
132,00
262,00
83,00

Muut päätökset

maksu €

A3. Luvat
maksutaulukon
kohta
1.5.2.1

1.5.2.1.1

Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä
luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan
lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
- ainesosalupa

1.5.2.1.2
1.5.2.2
1.5.2.3

- ainesosaluvan uusiminen
Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely
Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa

101,00
/kerta
27,00 /kerta
13,30 /kerta
105,00
/kerta

A4. Maksuttomat tarkastukset

Elintarvikkeiden valmistus maatilalla pääosin omista raaka-aineista
Maatilalla tapahtuva luonnonmukaisen tuotannon yhteydessä pääosin omalta tilalta peräisin olevia raaka-aineita
käyttävän elintarvikkeiden valmistuksen valvonta on maksutonta, mukaan lukien mahdollisten alihankintana
suoritettavien toimintojen valvominen.
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B. LIIKETALOUDELLISET SUORITTEET (1.1.2015 Eviran hinnaston mukaan)
Liiketaloudellisten suoritteiden hintoihin lisättävä ALV on 24 %

B1. Sertifikaatit, vientitodistukset ja muut pyynnöstä annettavat todistukset

Muu kuin toimijan palvelukielellä annettava todistus tai muu
pyynnöstä annettu todistus (esim. muu kuin päätöskielen
mukainen asiakirjaselvitys valvontaan kuulumisesta)
Sertifikaatit
- luomutoimijakohtainen (englanninkielinen)
- luomukauppakohtainen (englanninkielinen)

Hinta
ALV 0%
14,09 €

Hinta
ALV 24 %
17,47€

28,87 €

35,80 €

166,30 €

206,21 €

B2. Julkaisut
Sarjajulkaisuja ovat Eviran tuotantoehdot painotuotteena.
Tuotantoehdot ovat myös tulostettavissa Eviran internetsivuilta ilmaiseksi .

Luomuvalvonnan julkaisut, tuotantoehdot kpl

Hinta
ALV 0%
15,35 €

Hinta
ALV 24 %
19,03 €

B3. Muut asiantuntijapalvelut
Muita asiantuntijapalveluita ovat mm. tiedostoajot luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteristä, muut tarkastukset, tiedostoajot ja määritykset. Palvelut laskutetaan tuntihintojen ja muiden aiheutuneiden kustannusten
(esim. analyysit ja matkat) mukaan.

Tiedostoajot luonnonmukaisen maataloustuotannon rekisteristä jokaiselta alkavalta tunnilta
Muu asiantuntijapalvelu jokaiselta alkavalta tunnilta

Hinta
ALV 0%
85,67 €/tunti

Hinta
ALV 24 %
106,23 €/tunti

85,67 €/tunti

106,23 €/tunti

Matkakustannukset peritään valtion matkustussäännön mukaan. Muista toimenpiteistä laskutetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan.

