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Käyttötilin määritelmä 

Käyttötili ei ole pankkitili, vaan yksinkertainen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston 
kirjanpitojärjestelmän sisäinen tili, joka sisältyy myyntireskontraan. 

 

Kaikki määritellyltä asiakkaalta (siirtoina) saadut varat kirjataan käyttötilille, eräitä yksittäisiä 
maksuja lukuun ottamatta. 

 

 
Käyttötilin veloitusjärjestelmä 

Käyttötilijärjestelmä on automaattinen veloitusjärjestelmä. Useimmat maksut ja kulut 
veloitetaan automaattisesti viraston menettelyn asianosaisen käyttötililtä, kun taas toisia 
veloittavat suoraan tutkijat. 

 
Kun Euroopan unionin tavaramerkkiasetuksen (EUTM-asetuksen) 120 artiklan mukainen 
ammattimainen edustaja toimii menettelyn asianosaisen puolesta, maksut ja kulut 
veloitetaan edustajan käyttötililtä, mikäli edustaja on avannut tällaisen tilin. 

 
Veloitusjärjestelmä varmistaa, että maksut suoritetaan aina ajallaan. Tämä edellyttää, että 
tilillä on riittävästi varoja. 

 

Kun veloitus näkyy käyttötilillä, maksu tai kulu katsotaan maksetuksi. 

 

 
Käyttötilin avaaminen 

 
Käyttötilejä voivat avata luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, jotka saattavat olla yhteisön 
tavaramerkkien, mallien tai muiden viraston hallinnoimien teollisoikeuksien haltijoita, kuten 
myös kolmansia osapuolia viraston menettelyissä edustavia henkilöitä tai järjestöjä. 

 
Avatakseen käyttötilin, käyttäjän on täytettävä käyttötilihakemus, joka on saatavilla EUIPOn 
verkkosivuston Käyttäjäalueella (User Area), ja lähetettävä se takaisin talousosastolle: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ESPANJA 
Sähköpostiosoite: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Käyttötilin avaamiseen vaadittu vähimmäistalletus on 1 000 euroa, joka tarvitaan tilin 
käyttöönottamiseksi. 

 
Velvollisuutta 1 000 euron vähimmäissaldon pitämiseen tilillä ei kuitenkaan ole. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Varojen lisääminen käyttötilille 
 

Maksutavat 

 
Varoja voidaan siirtää käyttötilille pankkisiirtona. 

 
Pankkisiirto kirjataan tilille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 
2017/1001, artiklan 179 mukaisesti, mikä tarkoittaa seuraavaa: 

 
• Virasto suosittelee maksun suorittamista etukäteen, jotta se saapuu perille määräajan 

puitteissa. 
 

• Pankkisiirrot kirjataan käyttötilille samana päivänä kuin virasto vastaanottaa maksun. 

 

Maksun kohdistaminen käyttötilille 
 
Jotta voidaan varmistaa, että maksut kirjautuvat oikein, on tärkeää noudattaa edellä mainitun 
asetuksen 179 artiklassa annettuja ohjeita: 

 

”Jokaisessa maksussa on oltava maksajan nimi ja tarvittavat tiedot, joiden perusteella 
virasto voi välittömästi tunnistaa maksun aiheen.” 

 

Tämän vuoksi käyttötilien haltijoiden tekemiin maksuihin on lisättävä käyttötilin haltijaa 
koskevat tarpeelliset tiedot ja käyttötilin numero. 

 

Erityisiä tietoja kyseisistä tavaramerkeistä tai maksuista ei tarvita, eikä niitä sen vuoksi pidä 
antaa. 

 

Yksittäisiä maksuja, eli toisin sanoen tiettyihin tavaramerkkeihin tai maksuihin liittyviä 
suorituksia ei kirjata käyttötilille, eivätkä ne sen vuoksi näy tiliotteessa, vaan ne katsotaan 
pankkisiirroiksi. 

 

Virasto valvoo käyttötilin haltijan menettelytapoja, jotta voidaan välttyä siltä, että asiakkaat 
tekevät toistuvasti yksittäisiä maksuja sen sijaan, että siirtäisivät varoja tililleen. Yksittäisten 
maksujen olisi ennemmin oltava poikkeus kuin sääntö. Jos näin ei ole, käyttötiliä 
käytetään epäasianmukaisella tavalla (ks. käyttötilin epäasianmukaista käyttöä koskeva 
kohta). 

 

 
Käyttötilin tilitapahtumia koskevien lisätietojen pyytäminen 

 
Käyttötilien haltijat voivat halutessaan seurata tilitapahtumia ja erääntyviä maksuja viraston 
verkkosivuston Käyttäjäalueen (User Area) kautta. 

 
Tililtä veloitettuja maksuja, tilille lisättyjä varoja tai mitä tahansa muita tilitapahtumia koskevia 
lisätietoja voi pyytää viraston talousosastolta: fee.information@euipo.europa.eu. 
Vaihtoehtoisesti voi lähettää kirjeen seuraavaan osoitteeseen: 

 
 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ESPANJA 
Sähköpostiosoite: fee.information@euipo.europa.eu 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Toimenpiteet, kun käyttötilillä ei ole riittävästi varoja 
 
Mikäli maksun veloittaminen haluttuna päivänä ei onnistu, virasto antaa ilmoituksen varojen 
riittämättömyydestä. 

 

1. Heti kun varojen riittämättömyys ilmenee, kaikki veloitukset tililtä estetään ja laitetaan 
odottamaan, kunnes toisin ilmoitetaan. 

 
2. Jos tilanne jatkuu, toimenpiteitä jatketaan. Käyttötili pysyy käyttökiellossa, ja kaikki 

uudet maksut jäävät odottamaan. Ilmoituskirje sekä käyttötilin tiliote siltä päivältä, jona 
varojen riittämättömyys alun perin ilmeni, laaditaan ja käsittelykulut lisätään. 

 

3. Laadittu ilmoitus tarkistetaan sisäisesti ennen sen lähettämistä asiakkaalle. 
 

Varojen riittämättömyyttä koskevan ilmoituksen seuraukset 
 
Maksujen ja käsittelykulujen kattamiseksi asiakkaalla on ilmoituksen vastaanottamisesta 
alkaen yksi kuukausi aikaa siirtää varoja tilille, jonka varat ovat riittämättömät. 

 

• Jos riittävät varat saapuvat yhden kuukauden määräajassa, maksu katsotaan 
suoritetuksi sinä päivänä, jona se alun perin erääntyi. 

 

• Jos riittävät varat eivät saavu määräajassa, virasto katsoo ilmoituksessa eriteltyjen 
maksujen olevan maksamattomia ja jatkaa menettelyä sen mukaisesti. 

 
 

Valituksen esittäminen 
 
Mikäli ilmoitus on asiakkaan mielestä perusteeton, virasto kehottaa häntä tekemään 
valituksen. Tässä tapauksessa riittää, että kirjallinen valitus lähetetään EUIPOn 
talousosastolle. 

 
 

Seuraukset, jos riittäviä varoja ei siirretä käyttötilille määräajassa 

 
Saatuaan talousosastolta ilmoituksen varojen siirtämisestä käyttötilille, tilin haltijan on yhden 
kuukauden sisällä noudatettava kehotusta ja maksettava summa, joka on vähintään yhtä 
suuri kuin maksut ja kaikki käsittelykulut yhtensä. 

 
Jos tilin haltija ei siirrä käyttötililleen varoja, maksuja ei makseta. Tästä aiheutuvat 
oikeudelliset seuraamukset riippuvat maksun tyypistä: 

 

• Mitään siirron pyyntöjä, vastalauseita tai rekisteröintihakemuksia ei katsota jätetyiksi. 
 

• Mikäli maksu on tavanomainen hakemusmaksu, on laadittava EUTM-asetuksen artiklan 
180 kohdan 2 ja/tai viraston pääjohtajan 21.7.2021 antaman päätöksen No EX-21-5 
artiklan 9 kohdan 1 mukainen tiedonanto. 

 
Käyttötilijärjestelmän filosofiaa edustavan automaattisen veloitusjärjestelmän katsotaan tästä 
lähtien keskeytyneen. 

 

Jos käyttötilin haltija haluaa suorittaa maksun, se voidaan tehdä seuraavasti: 
 

• Siirtämällä käyttötilille varat, jotka kattavat erääntyneet maksut ja käsittelykulut. 

 
Erääntyneiden maksujen katsotaan lopullisesti jääneen maksamatta, kun irtisanomisaika 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
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päättyy. 

 
Käyttötilin sulkeminen 

 
Sulkeakseen olemassa olevan käyttötilin haltijan on täytettävä käyttötilin sulkuhakemus, joka 
on saatavilla EUIPOn verkkosivustolta, ja palautettava se EUIPOn talousosastolle: 

 
EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 ALICANTE 
ESPANJA 
Sähköpostiosoite: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Suosittelemme antamaan täydelliset pankkitiedot ja täyttämään kaikki kentät (IBAN- ja 
SWIFT-koodit vaaditaan), jotta jäljellä olevien varojen siirto tapahtuu oikein. 

 

Kun käyttötilin sulkupyyntö on vastaanotettu, virasto noudattaa seuraavaa menettelyä: 
 
• Käyttötili suljetaan toimintayksiköiden maksuveloituspyynnöiltä. 

 
• Kaikki maksuveloitustoiminnot suljetaan. 

 
• Lopputilitys lähetetään asiakkaan hyväksyttäväksi. 

 

• Virasto siirtää varat asiakkaan pankkitilille, kun hyväksyntä on annettu. 
 

Käyttötilin haltijan on huolehdittava siitä, että kaikki erääntyneet maksut maksetaan ennen 
tilin sulkemista. 

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Käyttötilien epäasianmukainen käyttö 
 
Viraston pääjohtajan käyttötilejä koskevan päätöksen No EX-21-5 mukaan, joka koskee 
maksujen ja kulujen maksutapoja sekä maksujen ja kulujen vähäisen määrän määrittämistä, 
virasto pidättää oikeuden sulkea käyttötilin ilmoittamalla siitä kirjallisesti tilin haltijalle. 

 
Koska käyttötilijärjestelmä on automaattinen veloitusjärjestelmä, käyttötilin 
epäasianmukainen käyttö saattaa viitata siihen, ettei asiakas kunnioita järjestelmän 
luonnetta ja siten vaikeuttaa sen sujuvaa ja virheetöntä hallinnointia. 

 

Aiemman kokemuksen huomioiden talousosasto on määritellyt muutamia esimerkkejä 
käyttötilien epäasianmukaisesta käytöstä: 

 
• Yksittäisten maksusuoritusten tekeminen sen sijaan, että käyttötilille siirrettäisiin 

varoja: käyttötilien haltijat lähettävät joskus pankkisiirtoja maksaakseen maksun sen 
sijaan, että he siirtäisivät varoja käyttötililleen. Tämä saattaa erityisesti koskea 
tilanteita, joissa asiakas on kieltänyt tilinsä käytön maksun suorittamiseksi. 
Talousosasto katsoo kuitenkin, että yksittäisten maksujen toistuva tekeminen varojen 
tavanomaisen siirron sijaan on epäasianmukaista käyttöä, koska ne estävät 
automaattisen veloituksen. 

 

• Varojen toistuva riittämättömyys: käyttötilien haltijat eivät joskus siirrä tileilleen riittävästi 
varoja, jolloin ilmoitukset riittämättömistä varoista ovat tarpeen ja hallinnollisia lisäkuluja 
kertyy. Vaikka käyttötilijärjestelmä on suunniteltu ratkaisemaan tällaiset tilanteet, 
talousosasto katsoo, että varojen pitkäkestoinen ja toistuva riittämättömyys on 
epäasianmukaista käyttöä, koska se estää automaattisen veloituksen. 

 

Talousosasto (Maksu- ja kirjanpito- & rahoitusosastot) valvovat käyttötilijärjestelmän 
asianmukaista käyttöä. Tapauksissa, joissa epäasianmukaista käyttöä ilmenee, 
asiakkaaseen otetaan yhteyttä, jotta mahdollisista ratkaisuista voidaan keskustella ja tilin 
sulkeminen välttää. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

