LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKET

AVGIFTERNA FÖR EKOTILLSYNEN

Kontrollavdelningen

12.1.2015

SAMMANDRAG AV DE AVGIFTER SOM DEBITERAS FÖR GRANSKNINGAR OCH ÖVRIG ÖVERVAKNING
AV EKOLOGISK PRODUKTION
Detta är en sammanfattning av de avgifter som Evira debiterar för de avgiftsbelagda tjänsterna inom ekokontrollen och som ingår i listorna över priser för myndighetstjänster och företagsekonomiska tjänster. De
offentligrättsliga avgifterna bygger på JSM:s förordning 1161/2014 och eventuella ändringar av den. De
företagsekonomiska priserna bygger på Eviras prislista.
Denna sammanfattning ersätter inte gällande förordning om avgiftsbelagda prestationer eller Eviras prislista. Kontrollera vid behov priserna i gällande förordning och i Eviras prislista. Dem finner du bl.a. på Eviras webbplats.

A. OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER
Momsen som tillkommer på priserna för offentligrättsliga prestationer är 0 %
Avgifter som fastställs enligt ett timpris debiteras för varje påbörjad timme.
A1. Registreringsavgift
punkt i
tabellen
1.2.2.

Beslut om tillstånd och godkännande

pris €

Behandling av ansökan som gäller införande av verksamhetsidkare i registret
över ekologisk produktion/verksamhetsidkare

110,00

Registreringsavgiften uppbärs då en aktör införs i registret över ekologisk produktion för första gången. Någon ny
registreringsavgift debiteras inte om företagaren senare går med i ett annat ekokontrollsystem, börjar med en ny
produktionsinriktning eller meddelar om ett nytt verksamhetsställe. Underentreprenörernas namn, fo-nummer och
verksamhetens besöksadress antecknas i registret som huvudmannens verksamhetsställe och därför uppbärs
ingen registreringsavgift av underentreprenörer

A2. Avgifter för övervakningen
A.2.1. Grundavgift
Grundavgiften betalas separat för kontrollerna i varje enskilt ekokontrollsystem. Dessa är kontrollsystemen för jordbruksproduktion, livsmedel, foder samt förökningsmaterial. Avgiften debiteras för varje granskningstillfälle, dvs varje
handläggning, utom för extra granskningar. Grundavgiften debiteras inte dubbelt i de fall där man gjort flera olika
granskningar inom jordbruksproduktionen , såsom t.ex. granskning av växtproduktion och husdjursproduktion.
Utöver grundavgiften debiteras alltid en kontrollavgift bunden till arealen eller kontrolltiden.

punkt
5.4.1

Övervakning
Grundavgift för produktionskontroll av ekologisk produktion

pris €
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. Produktionskontrollavgift
Produktionskontrollavgiften är bunden till arealen eller kontrolltiden.
För kontroll av åkerväxtproduktion debiteras avgifter enligt den ekologiskt odlade areal som odlaren uppgett. Till
den ekologiskt odlade arealen räknas också åkrar i omläggning till ekologisk produktion .I de andra produktionsinriktningarna debiteras en avgift som bygger på tidsdebitering enligt den kontrolltid som kontrollören uppgett. I vissa
fall är granskningarna avgiftsfria, se punkt A4.
punkt

Produktionskontroll

pris €

5.4.2.1

Övervakning av aktörer som ingår i kontrollsystemet för utsäde och
plantmaterial, foder och livsmedel, per timme
- övervakning av underentreprenad, per timme
Övervakning av andra aktörer som är anslutna till kontrollsystemet, per
timme
Ekologiskt odlad areal (areal där produktion bedrivs och areal i övergångsskede), för varje påbörjad hektar
- högsta tillåtna kontrollavgift för ekologiskt odlad areal
Kontroll som inte har kunnat utföras av orsaker som hänför sig till aktören,
eller där aktören lämnat återbud mindre än 48 timmar före den överenskomna kontrollen
Kontroll som fortsätter vid ämbetsverket av orsaker som hänför sig till
aktören, per timme

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 Övriga avgifter för övervakningen
punkt
5.4.6
5.4.6.1
5.4.6.2
5.4.6.3
5.4.6.4
5.4.7

pris €
Införande av sorter i registret över ekologiskt förökningsmaterial
- antal sorter per år : 1-3 st
- 4-20 st
- 21-100 st
- mer än 100 st
Godkännande av privata produktionsvillkor och produktionskontrollsystem
för ekologisk produktion, per timme

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

A.3. Tillstånd
punkt
1.5.2.1

1.5.2.1.1
1.5.2.1.2
1.5.2.2
1.5.2.3

Övriga beslut
Behandling av en tillståndsansökan och förnyande av tillstånd för användningen av på konventionellt sätt producerade ingredienser av jordbruksursprung i ekologiskt producerade livsmedel och alkoholdrycker
- tillstånd
- förnyande av tillståndet
Behandling av ansökan om tillstånd för växt- och djurproduktion
Tillstånd att använda konventionellt foder inom djurproduktion

maksu €

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

A.4 Avgiftsfria prestationer

Framställning av livsmedel på gårdsnivå
Övervakningen av framställning av livsmedel på en ekologiskt odlad gård där huvudsakligen egna råvaror används
vid framställning av livsmedlen i fråga är avgiftsfri, inbegripet övervakning av framställning på entreprenad.
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B. FÖRETAGSEKONOMISKA PRESTATIONER (Enligt Eviras prislista 1.1.2015)
Momsen som tillkommer på priserna för offentligrättsliga prestationer är 24 %
B1. Certifikat, exportintyg och övriga intyg som ges på begäran

Intyg på något annat språk än finska eller svenska eller annat intyg
som ges på begäran t.ex. utredning över att företagaren omfattas av
kontrollen på något annat språk än finska och svenska
Certifikat
- aktörscertifikat (på engelska)
- specifikt för en ekologisk affär, dvs ett eller flera partier (på engelska)

Pris
MOMS 0%
14,09 €

Pris
MOMS 24 %
17,47€

28,87 €
166,30 €

35,80 €
206,21 €

B2. Publikationer
Seriepublikationer är Eviras produktionsanvisningar som trycksaker. Anvisningarna kan skrivas ut gratis på Eviras
webbplats.

Ekokontrollens seriepublikationer, villkor för ekoproduktion

Pris
MOMS 0%
15,35 €

Pris
MOMS 24 %
19,03 €

B3. Övriga experttjänster
Övriga experttjänster är bl.a. datakörningar ur registret över ekologisk jordbruksproduktion, andra kontroller, datakörningar och analyser. För tjänsterna debiteras enligt timpriser och andra uppkomna kostnader (såsom analysoch resekostnader).

Utdrag eller statistik ur registret över ekologisk jordbruksproduktion
för varje påbörjad timme
Annan experttjänst för varje påbörjad timme
Resekostnaderna debiteras enligt statens resereglemente
För övriga åtgärder debiteras enligt uppkomna kostnader.

Pris
MOMS 0%
85,67 €/h

Pris
MOMS 24 %
106,23 €/h

85,67 €/h

106,23 €/h

