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Avgifter för PEFC spårbarhetscertifikat i Finland år 2020 
 

I detta dokument anges avgifter som PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf har faställt 
13.12.2019 för PEFC spårbarhetscertifikat (Chain of Custody, CoC) och för rättigheten att 
använda PEFCs logotyp i samband med dem under 2020. 
 

Avgiften för spårberhetscertifikatet till PEFC Finland består av en grundavgift och en 
betalningsandel, som grundar sig på virkesmängden (alternativ 1) eller omsättning 
(alternativ 2). PEFC Finland bestämmer vilket alternativ som tillämpas på CoC-certifikatet och 
fastställer virkesmängden/omsättningen tillsammans med certifieringsföretaget och den som 
innehar certifikatet. 
 
Avgiften för spårbarhetscertifikat gäller företagsspecifika (single-site eller multi-site) CoC-
certifikat och CoC-certifikat för producentgrupper som består av flera företag. 
 
Den avgift som innehavaren av det företagsspecifika certifikatet avlägger innehåller både 
grundavgiften och den betalningsandel som grundar sig på virkesmängd / omsättning. 
 
Avgiften för producentgruppernas certifikat innehåller grundavgiften. Avgiften för 
producentgruppens medlemmar innehåller halva grundavgiften och en betalningsandel som 
grundar sig på medlemmens virkesmängd / omsättning. 
 
PEFC Finland skickar en räkning över avgiften till den adress som den som innehar CoC-
certifikatet har meddelat. 
 

Avgiften för certifikatet återbetalas inte om företaget säger upp certifikatet eller om företaget 
upphör med sin verksamhet mitt under året.  
 

Det år då CoC-certifikatet beviljas fastställs avgiften för den del som baserar sig på 
virkesmängden/omsättningen utgående från det datum då certifikatet beviljades. Avgiften 
uppbärs enbart för de månader som är kvar av året. Grundavgiften uppbärs alltid till sitt fulla 
belopp oberoende av när certifikatet beviljas.  
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Alternativ 1 – CoC-avgift enligt den virkesmängd som används  
 

CoC-avgiften fastställs enligt den virkesmängd som används inom sådana branscher där 
verksamhetens omfattning vanligtvis anges med den virkesmängd som används.  Bl.a. 
virkesanskaffning, handel med gagnvirke (bl.a. stock, timmer och energived), sågindustrin samt 
tillverkning av cellulosa och papper hör till den här typen av branscher.  
 

 

För 2020 består CoC-avgiften som baserar sig på den virkesmängd som används av en 
grundavgift som är 200 euro och en avgift som baserar sig på virkesmängden, som är 
106 euro (106 euro för 2019) för varje 100 000 m³ virke. Mervärdesskatten 24 % 
tillkommer.  
 

(Exempel: Ett företag, som inom ramen för den verksamhet som omfattas av CoC-
certifikatet använder 1 milj. m³ virke per år, betalar 1 260 euro + moms 24 % i CoC-avgift).   

 
Med den virkesmängd som används avses virkesmängden i den verksamhet som omfattas av CoC-
certifikatet, som framgår av CoC-certifikatet eller revisionsrapporten.  
 

Den använda mängden avser virkesmängden under det kalenderår som föregår det år när avgiften 
uppbärs. När certifikatet beviljas första gången används vid behov en uppskattning av 
virkesmängden på årsnivå.  
 

I den använda mängden ingår allt träbaserat material dvs. virke från certifierade och icke 
certifierade skogar samt eventuellt returträ och returfiber.  
 

Med den använda mängden oförädlat ”rundvirke” (bl.a. massaved, stock och energived) samt bl.a. 
spån och flis som omfattas av CoC-certifikatet avses den sammanlagda volymen för dessa 
virkessortiment angiven i fastkubikmeter på bark.  
 

Om ett trämaterial kommer ramen för CoC-certifikatet delvis eller i sin helhet som mellanprodukt 
(t.ex. cellulosa) eller halvfabrikat (t.ex. sågvaror), så avses med använd virkesmängd den 
fastkubikmetervolym som innehåller mängderna för mellanprodukter och halvfabrikat omräknat 
till volymen för ”rundvirke”.  
 
Omräkning innebär att man antingen med hjälp av allmänt använda omräkningstal eller med 
siffror för virkesförbrukningen för ifrågavarande förädlingsprocess fastställer hur mycket 
”rundvirke” företaget själv eller andra materialleverantörer har använt vid framställning av 
mellanprodukter och halvfabrikat i tidigare processer.  
 

Om volymen för mellanprodukter och halvfabrikat har fastställts genom vägning (t.ex. ton) i stället 
för volymmätning, omräknas volymerna till fastkubikmeter med omräkningstal för resp. 
förädlingsprocess.  
 

Alternativ 2 – CoC-avgift enligt omsättning 
 

När den använda virkesmängden inte ger en rätt bild av den verksamhet som sker inom ramen för 
certifikatet, används som grund för att fastställa CoC-avgiften omsättningen för den verksamhet 
som omfattas av certifikatet. Till den här typen av verksamhet hör bl.a. tillverkning och 
marknadsföring av möbler och konsumentprodukter som innehåller trä samt trycksaker och långt 
förädlade pappersprodukter.  
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Även då, när det är fråga om ett företag som verkar inom branscher som omfattar alternativ 1, 
och den använda virkesmängden av en eller annan orsak inte kan fastställas, fastställs avgiften 
enligt omsättningen. 
 

För 2020 består CoC-avgiften som baserar sig på omsättningen av en grundavgift som är 200 
euro och en avgift som baserar sig på omsättningen, som är 44 euro (44 euro för 2019) för 
varje miljon euro.  Mervärdesskatten 24 % tillkommer. 
 

(Exempel:  Ett företag, som inom ramen för den verksamhet som omfattas av CoC-certifikatet 
har en omsättning på 10 milj. euro, betalar 640 euro + moms 24 % i CoC-avgift.   

 
Med omsättning avses omsättningen i den verksamhet som omfattas av CoC-certifikatet, som 
framgår av CoC-certifikatet eller revisionsrapporten. 
 

Omsättningen avser omsättningen under det kalenderår som föregår det år när avgiften 
uppbärs. I samband med att certifikatet beviljas används vid behov en uppskattning av 
omsättningen på årsnivå. 
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Avgift för rättigheten att använda PEFC-logotyp 

 
Den som innehar PEFC-spårbarhetscertifikat beviljar rättigheten att använda PEFC-logotyp på 
basis av ansökan.  
 

 

För 2020 är årsavgiften för rättigheten att använda PEFC-logotyp 270 euro (270 euro för 
2019). Mervärdesskatten 24 % tillkommer.   
 

 

Avgiften för certifikatet återbetalas inte om företaget säger upp certifikatet eller om företaget 
upphör med sin verksamhet mitt under året.  
 
 

Tilläggsuppgifter 
 

Tilläggsuppgifter fås från PEFC Finlands kontor.  
 
PEFC Finland – Finlands Skogscertifiering rf 
Sitratie 7  
FI-00420 Helsinki  
office@pefc.fi  
tel. +358 400 765 437 
 


