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MERENKULKULAITOKSEN MAKSULLISET SUORITTEET  

Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annettua liikenne-  ja viestintäministeriön  

fl 
	asetusta  (1175/2007) on  muutettu  23.4.2008  annetulla asetuksella  274/2008.  

Asetuksen kiinteämaksuisiin julkisoikeudellisiin suoritteisiin  on  lisätty meriliikenteessä käy-
tettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun  lain (1277/2007) 26 §:ssä  tarkoi-
tetuista päätöksistä perittävät maksut. 

Asetukseen tehdyt muutokset tulivat voimaan  1.5.2008  ja  ovat voimassa vuoden  2009 
 loppuun. 

Oheisena  on  liikenne-  ja viestintäministeriön  asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista 
suoritteista annetun liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksen muuttamisesta. 

Apulaisjohtaja 	 Matti  Eronen 

S 	Asiaa koskevat tiedustelut: 	Oikeus-  ja tilastopalveluyksikkö  

Tämä tiedotuslehti 
täydentää tiedotuslehteä: 	12/18.12.2007 

Dnro  985/00/2008 
ISSN 1455-9048  

Tilaukset 	Merenkulkulaitos  
ja  myynti: 	 Kirjaamo  

kirjaamo@fma.fi  

Käyntiosoite 	 Postiosoite 	 Puhelin 	Faksi 
Porkkalankatu  5 	 PL 171 	 020 4481 	020 448 4355 
00180 Helsinki 	 00181 Helsinki  



274/2008  

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  asetus 
Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  annetun liikenne-ja viestintäministeriön  ase- 

tuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä  23  päivänä huhtikuuta  2008  

Liikenne-  ja viestintäministeriön  päätöksen mukaisesti 
muutetaan  Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista  5  päivänä joulukuuta  2007  anne-

tun liikenne-  ja viestintäministeriön  asetuksen  (1175/2007) lute 3,  seuraavasti: 

Tämä asetus tulee voimaan  1  päivänä toukokuuta  2008  ja  on  voimassa vuoden  2009 
 loppuun. 

Helsingissä  23  päivänä huhtikuuta  2008  

Liikenne-  ja viestintäministeri  A nu  Vehviläinen 

Merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena  Nyman 
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Lille 3  

ALUSREKISTERISUORITTEET 2  MERENKULUN EDISTÄMISEEN 
LIITTYVÄT SUORITTEET SEKÄ HENKILÖSTÖHALLINNON SUORITTEET 

ALUSREKISTERISUORITTEET 

Toimenpidemaksut euroa 

Rekisteröinti  206  
Muutos rekisteritietoihin  103  
Kiinnityksen vahvistaminen  206  
Kiinnityksen uudistaminen  103  
Kiinnityksen kuolettaminen  103  
Kiinnityksen etuoikeusj ärj estyksen muuttaminen  103 
Kiinnitystiedon  merkitseminen velkakirjaan  6.20  

Aluksen  tai alusrakennuksen  poistaminen 
rekisteristä  on  maksuton toimenpide. 

Asiakirjat 	 euroa 

Kansallisuuskirja  206  
Väliaikainen kansallisuustodistus  103 
Rekisteriote  103 
Rasitustodistus  103 
Tunnuskirjainpäätös  86 
Historiatiedot-asiakirja  86  
Muu päätös  tai  todistus  103  

MERENKULUN EDISTÄMISEEN LIITTYVÄT SUORITTEET 	 euroa • 	Menii ikenteessä  käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta 
annetun  lain (1277/2007) 26 §:ssä  tarkoitetut suoritteet 

Aluksen merkitseminen kauppa-alusluetteloon  120  
Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta  50 
Tukihakemuksen  johdosta tehtävä päätös, aluskohtainen 

kuuden kalenterikuukauden tukijaksolta  150  
yhden kalentenikuukauden tukijaksolta  50 

Ennakkoratkaisu, aluskohtainen  300  
Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun  lain (1707/1991) 
4 §:ssä  tarkoitettu tukipäätös, aluskohtainen  150 
Alennus  tai  vapautus väylämaksun suorittamisesta  120  

Aluksen poistaminen kauppa-alusluettelosta  on  maksuton toimenpide,  
jos  poistaminen johtuu aluksen poistumisesta Suomen alusrekisteristä. 



HENKILÖSTÖHALLINNON  SUORITTEET 	 euroa  

Sivutoimilupa 	 34 
Muu päätös  tai  todistus 	 34 
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