
Om patentavgifter 
Patentavgifter är en väsentlig del i hela patentsystemet. Patentägare får sitt skydd endast om 
vissa föreskrivna avgifter blir betalda – i rätt tid. Grovt kan avgifterna delas in i två grupper, 
nämligen dels avgifter avseende ansökningsprocessen till och med patentets beviljande, dels 
årsavgifter. 

En utgångspunkt är att avgifterna skall täcka kostnaderna för de olika patentmyndigheterna. 
Det var mot denna bakgrund som vi i Sverige fick en viss avgiftssänkning för några år sedan, 
därför att PRV hade ett visst överskott. 

I Sverige fastställs patentavgifterna av regeringen. Internationella patentavgifter fastställs av 
internationella organ såsom EPO och WIPO, som har sina egna beslutsordningar. 

Tyngdpunkten i patentverkens arbete är att granska och fatta beslut om patent, och sedan 
består arbetet i att upprätthålla aktuella register. Men myndigheternas avgiftsuttag följer en 
annan logik och som ytterst är ett politiskt ställningstagande. Kostnaden för 
ansökningsproceduren är subventionerad av årsavgifterna och det finns nationella skillnader i 
denna balans. Detta kan avläsas i årsavgifternas relativa storlek mellan olika länder. Till 
exempel är det relativt sett dyrare att upprätthålla ett patent lång tid i Finland jämfört med 
motsvarande avgifter i Sverige. En ytterlighet i detta sammanhang utgör Italien som tog bort 
samtliga årsavgifter för några år sedan för att senare återinföra dem. 

Patentägare bör bevaka avgiftsutvecklingen i relevanta länder för att undvika överraskningar 
när avgifterna skall betalas, och det är patentägarens sak att hålla reda på när avgifterna skall 
betalas. Att inte betala i tid kan ytterst innebära att patentets giltighet upphör. Om du inte 
betalar i tid skickar patentverken ut ett meddelande om att tidsfristen är överskriden och att 
patentet (patentansökan) har upphört att gälla. Under vissa betingelser kan det vara möjligt att 
mot tilläggsavgift återfå patentets giltighet, men det gäller att agera snabbt. Som regel 
tillämpas sex månaders tidsfrist av patentverken för detta, men det blir ganska dyrt på grund 
av höga förseningsavgifter. 

Om du har bara ett patent i ett par länder – då kan du möjligen administrera dina egna 
patentavgifter och tillse att de blir betalda i rätt tid. Men du måste ha tillgång till rätt 
kontonummer och alla siffror måste vara rätt för att betalningen skall gå fram och godkännas. 
Glöm inte heller att det kan vara svårt att kommunicera med patentverk i andra länder på 
grund av skiftande språkkunskaper. Utgå inte från att alla numera kan engelska även om du 
behärskar engelska bra. 

Hela denna problematik har medfört att det vuxit fram en egen liten nischbransch för 
bevakning och inbetalning av patentavgifter. Det finns ett drygt dussin sådana internationella 
serviceföretag, som på patentägares uppdrag arbetar med bevakning och inbetalning av 
avgifter. 

För flertalet patentägare är det nog klokt att nyttja extern tjänst för inbetalning av årsavgifter.  
Svenska Uppfinnareföreningen tillhandahåller sådan service sedan mer än 10 år via SUFs Service AB. 
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