Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i varumärkesförordningen (1960:648);

SFS 2004:33
Utkom från trycket
den 17 februari 2004

utfärdad den 5 februari 2004.
Regeringen föreskriver att 24 och 46 §§ varumärkesförordningen
(1960:648) skall ha följande lydelse.
24 §1 Vid ingivande av en ansökan i ett varumärkesärende skall avgift betalas med nedanstående belopp.
Slag av ärende

kronor

Ansökan om registrering
a) för skydd i en klass av annat varumärke
än kollektivmärke
b) för skydd i en klass av kollektivmärke
c) för varje klass utöver den första

1 400
1 400
700

Ansökan om delning av en ansökan om
registrering, för varje avdelad ansökan

1 400

Ansökan om delning av en registrering,
för varje avdelad registrering

1 400

Ansökan om förnyelse
a) för skydd i en klass av annat varumärke
än kollektivmärke
b) för skydd i en klass av kollektivmärke
c) för varje klass utöver den första

1 400
1 400
700

Där förnyelse söks efter registreringsperiodens utgång tillkommer för varje klass

150

Ansökan om anteckning av ny innehavare för
varje anteckning av innehav

700

Ansökan om anteckning av licens

700
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Slag av ärende

kronor

Ansökan om ändring av ordmärke eller
figurmärke
Ansökan om registrering enligt 34 b §
varumärkeslagen

700

1 400

46 §2 De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om registrering av
varumärken och för förnyelser av registreringar skall tillämpas också på ansökningar om internationella varumärkesregistreringar och ansökningar om
förnyelse av internationella registreringar som ges in till varumärkesmyndigheten.
De avgifter som föreskrivs i 24 § för ansökningar om anteckning av ny
innehavare och för ansökningar om anteckning av licens skall tillämpas
också på sådana ansökningar om anteckning för internationella varumärkesregistreringar, när ansökningarna ges in till varumärkesmyndigheten.
För anteckning i varumärkesregistret om förhållande som avses i 58 §
varumärkeslagen skall avgift betalas med 1 400 kronor.
Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2004.
På regeringens vägnar
LEIF PAGROTSKY
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)
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