KENDETEGN VED
ANSØGNINGSFORLØBENE

DK

NB! De anførte priser skal alene give et indblik i omkostningsniveauet ved at patentere. Priserne er
baseret på et skøn over udgifter til gebyrer, rådgivning, oversættelser mv. for en simpel ansøgning
og skal på ingen måde sidestilles med en konkret beregning. Du bør derfor konsultere en rådgiver
for at få et mere præcist bud på, hvad det reelt vil koste dig at patentere din opfindelse.

National ansøgning (NA)

– Tidligt i ansøgningsforløbet får du en vurdering af din patentansøgning,
som du kan bruge til at træffe beslutning om, hvorvidt du skal fortsætte
med din patentansøgning.
– Mulighed for dialog med dansk sagsbehandler.

1.
Indlevering af dansk
patentansøgning

2.
Tilpasning af patentansøgning

3.
Indlevering af nationale
patentansøgninger i andre lande

4.
Tilpasning af den danske
patentansøgning

5.
Tilpasning af nationale
ansøgninger i andre lande

Ca. 60.000 kr.

Ca. 10.-20.000 kr.

Ca. 25.-30.000 kr. pr. land

Ca. 5.000 kr.

Ca. 30.000 kr. pr. land

Prioritetsdato - Indleveringsdag

DK

Europæisk patentansøgning (EP)

– Tidligt i ansøgningsforløbet får du en vurdering af din patentansøgning,
som du kan bruge til at træffe beslutning om, hvorvidt du skal fortsætte
med din patentansøgning.
– Mulighed for dialog med dansk sagsbehandler.
– Forenkling af ansøgningsprocessen i europæiske lande - EPO behandler
og udsteder patent for de i ansøgningen angivne lande, og du får derved
samme ordlyd af dit patent i alle lande.

DK

International ansøgning (PCT)

EP, NA, NA

– Tidligt i ansøgningsforløbet får du en vurdering af din patentansøgning,
som du kan bruge til at træffe beslutning om, hvorvidt du skal fortsætte
med din patentansøgning.
– Mulighed for dialog med dansk sagsbehandler.
– Udsættelse af beslutningen om, hvilke lande du ønsker patent i.
Det betyder udsættelse af indlevering af nationale oversættelser
og betaling af nationale gebyrer.

12 måneder

2.
Evt. tilpasning af
patentansøgning

3.
Indlevering af europæisk
patentansøgning

Ca. 60.000 kr.

Ca. 10.-20.000 kr.

Ca. 25.000 kr.

12 måneder

EP, NA, NA

– Indlevering af én central ansøgning via PCT-systemet.
– Udsættelse af beslutningen om, hvilke lande du ønsker patent i.
Det betyder udsættelse af indlevering af nationale oversættelser
og betaling af nationale gebyrer.

6.
Validering og oversættelse
af europæisk patent

Ca. 30.000 kr.

Ca. 15.000 kr. pr. land

18 måneder

4.
Nyhedsundersøgelse og
patenterbarhedsvurdering

5.
Evt. tilpasning
af PCT-ansøgning

6.
Videreførelse
af PCT-ansøgning
via EPO

7.
Videreførelse af
PCT-ansøgning
udenfor Europa

Ca. 60.000 kr.

Ca. 10.-20.000 kr.

Ca. 35.000 kr.

Ca. 20.000 kr.

Ca. 10.000 kr.

Ca. 30.000 kr.

Ca. 30.000 kr.
pr. land

12 måneder

Ca. 65.000 kr.

1.
Indlevering af
PCT-ansøgning
Ca. 75.000 kr.

22-28 måneder

2.
Betaling af designerings-, prøvnings- og evt.
extensionsgebyrer
Ca. 25.000 kr.

9 måneder

3.
Evt. behandling og godkendelse
af europæisk ansøgning
Ca. 30.000 kr.

9.
Validering og
oversættelse af
europæisk patent

10.
Årsafgifter
3.000 kr.
pr. land/år
Publiceringsgebyr
Ca. 1.500 kr.
pr. land

Ca. 15.000 kr.
pr. land

Senest 3 mdr. efter
meddelelse af patent

4.
Validering og oversættelse
af europæisk patent
Ca. 15.000 kr. pr. land

5.
Årsafgifter
3.000 kr. pr. land/år
Publiceringsgebyr
Ca. 1.500 kr. pr. land

Senest 3 mdr. efter meddelelse af patent

3.
Evt. tilpasning
af PCT-ansøgning

4.
Videreførelse af
PCT-ansøgning via EPO

Ca. 10.000 kr.

Ca. 30.000 kr.

22-28 måneder

8.
Behandling/
udstedelse i
nationale lande
og EPO-lande
Ca. 30.000 kr.
pr. land

30-31 måneder

ca. 12 måneder

2.
Nyhedsundersøgelse
og patenterbarhedsvurdering
Ca. 20.000 kr.

Prioritetsdato - Indleveringsdag

15 måneder

7.
Årsafgifter
3.000 kr. pr. land/år
Publiceringsgebyr
Ca. 1.500 kr. pr. land

Senest 3 mdr. efter
meddelelse af patent

3.
Indlevering af
PCT-ansøgning

Prioritetsdato - Indleveringsdag

International ansøgning (PCT)

5.
Behandling og godkendelse
af europæisk ansøgning

2.
Evt. tilpasning af
patentansøgning

1.
Indlevering af europæisk patentansøgning

– Forenkling af ansøgningsprocessen i europæiske lande - EPO behandler
og udsteder patent for de i ansøgningen angivne lande, og du får derved
samme ordlyd af dit patent i alle lande.

4.
Betaling af designerings-,
prøvnings- og evt.
extensionsgebyrer
Ca. 25.000 kr.

1.
Indlevering af
dansk patentansøgning

Prioritetsdato - Indleveringsdag

Europæisk patentansøgning (EP)

18 måneder

1.
Indlevering af dansk
patentansøgning

Prioritetsdato - Indleveringsdag

6.
Årsafgifter
Ca. 3.000 kr. pr. land/år
Publiceringsgebyr
Ca. 1.500 kr. pr. land

5.
Videreførelse af
PCT-ansøgning udenfor
Europa
Ca. 30.000 kr. pr. land

6.
Behandling/udstedelse
i nationale og EPO-lande
Ca. 30.000 kr. pr. land

30-31 måneder

7.
Validering og
oversættelse af
europæisk patent
Ca. 15.000 kr. pr. land

Senest 3 mdr. efter
meddelelse af patent

8.
Årsafgifter
3.000 kr. pr. land/år
Publiceringsgebyr
Ca. 1.500 kr. pr. land

