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Madridi süsteemi lõivude loetelu
Märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolli reeglistiku alusel
sätestatud lõivude loetelu
(jõustunud 01.11.2021)
Šveitsi frangid
1. [kustutatud]
2. Rahvusvahelised taotlused
Tasumisele kuuluvad järgnevad lõivud, mis katavad kümneaastase perioodi.
2.1 Põhilõiv (protokolli artikli 8 lõike 2 punkt i)1
2.1.1 kui kõik märgi reproduktsioonid on mustvalged

653

2.1.2 kui mõni märgi reproduktsioon on värviline

903

2.2 Lisalõiv kaupade ja teenuste iga klassi eest, alates neljandast klassist,
välja arvatud juhul, kui märgitud on ainult need lepinguosalised, kelle eest
tuleb tasuda individuaallõiv (vt allpool punkti 2.4)
(protokolli artikli 8 lõike 2 punkt ii ja artikli 7 punkt a allpunkt i)

100

2.3 Täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest,
välja arvatud juhul, kui märgitud on lepinguosaline,
kelle puhul tuleb tasuda individuaallõiv (vt allpool punkti 2.4)
(protokolli artikli 8 lõike 2 punkt iii ja artikli 7 punkt a allpunkt ii)

100

2.4 Individuaallõiv iga märgitud lepinguosalise eest,
kelle puhul tuleb tasuda individuaallõiv (mitte täiendav lõiv),
välja arvatud juhul, kui märgitud lepinguosaline ja päritoluameti lepinguosaline
on mõlemad ka kokkuleppega ühinenud riigid – sel juhul tuleb tasuda täiendav
lõiv (protokolli artikli 8 lõike 7 punkt a ja artikli 9sexies lõike 1 punkt b)

individuaallõivu
määra kehtestab
iga asjasse puutuv
lepinguosaline
eraldi

3. [kustutatud]
4. Kaupade ja teenuste klassifitseerimise puudused
Tasumisele kuuluvad järgnevad lõivud (reegli 12 lõike 1 punkt b).
4.1 Kui kaubad ja teenused ei ole paigutatud klassidesse

4.2 Kui taotluses märgitud klass on ühe või mitme nimetuse puhul vale,
tingimusel, et kui rahvusvahelise taotluse puhul on käesoleva punkti kohaselt
tasumisele kuuluv summa alla 150 Šveitsi frangi, siis ei ole vaja lõivu tasuda

77, lisaks 4 pärast
20. terminit iga
järgneva termini
eest
20, lisaks 4 iga
valesti
klassifitseeritud
termini eest

Rahvusvaheliste taotluste puhul, mille on esitanud taotlejad, kelle päritoluriik on Ühinenud Rahvaste
Organisatsiooni kehtestatud nimestiku kohaselt vähim arenenud riik, alandatakse lõivu 10% ettenähtud summast
(ümardatud lähima täisarvuni). Sellisel juhul on põhilõiv 65 Šveitsi franki (kui kõik märgi reproduktsioonid on
mustvalged) või 90 Šveitsi franki (kui mõni märgi reproduktsioon on värviline).
1

1
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5. Hilisem märkimine
Tasumisele kuuluvad järgnevad lõivud, mis katavad ajavahemiku
märkimise jõustumise kuupäevast kuni rahvusvahelise registreeringu
hetkel jõusoleva kehtivusperioodi lõpuni (protokolli artikkel 3ter lõige 2):
5.1 Põhilõiv

300

5.2 Täiendav lõiv ühes taotluses märgitud iga lepinguosalise eest,
kui selle lepinguosalise puhul ei ole vaja tasuda individuaallõivu
(vt allpool punkti 5.3)

100

5.3 Individuaallõiv iga märgitud lepinguosalise eest,
kelle puhul tuleb tasuda individuaallõiv (mitte täiendav lõiv),
välja arvatud juhul, kui märgitud lepinguosaline ja omaniku lepinguosaline on
mõlemad ka kokkuleppega ühinenud riigid – sel juhul tuleb tasuda
täiendav lõiv (protokolli artikli 8 lõike 7 punkt a ja artikli 9sexies lõike 1 punkt b)

individuaallõivu
määra kehtestab
iga asjasse puutuv
lepinguosaline
eraldi

6. Pikendamine
Tasumisele kuuluvad järgnevad lõivud, mis katavad kümneaastase perioodi
(protokolli artikli 7 lõige 1).
6.1 Põhilõiv

653

6.2 Lisalõiv, välja arvatud juhul, kui pikendamine hõlmab ainult neid
märgitud lepinguosalisi, kelle puhul tuleb tasuda individuaallõiv
(vt allpool punkti 6.4)

100

6.3 Täiendav lõiv iga märgitud lepinguosalise eest,
kelle puhul ei ole vaja tasuda individuaallõivu (vt allpool punkti 6.4)

100

6.4 Individuaallõiv iga märgitud lepinguosalise eest,
kelle puhul tuleb tasuda individuaallõiv (mitte täiendav lõiv),
välja arvatud juhul, kui märgitud lepinguosaline ja omaniku lepinguosaline on
mõlemad ka kokkuleppega ühinenud riigid – sel juhul tuleb tasuda täiendav
lõiv (protokolli artikli 8 lõike 7 punkt a ja artikli 9sexies lõike 1 punkt b)
6.5 Lisatasu lisaaja kasutamise eest (protokolli artikli 7 lõige 4)

individuaallõivu
määra kehtestab
iga asjasse puutuv
lepinguosaline
eraldi
50% punktis
6.1 kehtestatud
lõivumäärast

7. Mitmesugused registrikanded (protokolli artikkel 9ter)
7.1 Rahvusvahelise registreeringu täielik üleandmine

177

7.2 Rahvusvahelise registreeringu osaline üleandmine
(mõne kauba ja teenuse suhtes või mõne lepinguosalise suhtes)

177

7.3 Piiramine, mida omanik taotleb pärast rahvusvahelist registreerimist,
tingimusel, et rohkem kui ühte lepinguosalist hõlmav piirang
on kõigi lepinguosaliste jaoks ühesugune

177

7.4 Omaniku nime ja/või aadressi muutmine ja/või, kui omanik on juriidiline
isik, andmete lisamine või muutmine selle juriidilise isiku õigusliku olemuse ja
riigi ning vajaduse korral riigi territoriaalse üksuse kohta, kelle seaduse alusel
juriidiline isik on moodustatud, ühes või mitmes rahvusvahelises
registreeringus, mille puhul taotletakse ühe taotlusega sama registrikande või
muudatuse tegemist

150

7.5 Litsentsi registrisse kandmine rahvusvahelise registreeringu suhtes
või litsentsi registrikande muudatus

177

2
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7.6 Menetluse jätkamise taotlus vastavalt reegli 5bis lõikele 1

200

7.7 Rahvusvahelise registreeringu jagamine

177

8. Rahvusvahelisi registreeringuid puudutav teave (protokolli artikkel 5ter)
8.1 Kinnitatud väljavõte rahvusvahelisest registrist, mis koosneb
rahvusvahelise registreeringu olukorra analüüsist (üksikasjalik kinnitatud
väljavõte)
kuni kolm lehekülge

155

pärast kolmandat lehekülge iga järgneva lehekülje eest

10

8.2 Kinnitatud väljavõte rahvusvahelisest registrist, mis koosneb kõigi
rahvusvahelist
registreeringut
puudutavate
publitseerimiste
ja
keeldumisteadete koopiatest (tavaline kinnitatud väljavõte)
kuni kolm lehekülge

77

pärast kolmandat lehekülge iga järgneva lehekülje eest

2

8.3 Üks kirjalik kinnitus või andmekogum
ühe rahvusvahelise registreeringu eest

77

iga lisanduva rahvusvahelise registreeringu eest,
kui ühes ja samas taotluses palutakse sama teavet

10

8.4 Rahvusvahelise registreeringu publitseerimise
väljatrükk või koopia, ühe lehekülje eest

5

9. Eriteenused
Rahvusvahelisel Bürool on õigus nõuda tema enda kehtestatud suurusega
lõivu tasumist kiirtoimingute eest ja teenuste eest, mis ei sisaldu käesolevas
lõivude loetelus.
10. Järjepidevus
10.1 Lõiv Rahvusvahelise Büroo tuludesse

23

10.2 Lõiv, mille Rahvusvaheline Büroo kannab üle õigusjärglasele riigile

41

3

