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Laskutus- ja perintäohjeiden euromääräiset rajat ja maksut

Pienin lähetettävä yksittäinen lasku

5,00 €

Pienin lähetettävä viivästyskorkolasku

5,00 €

Laskutuslisä (ei yleisesti käytössä)
10,00 €
Laskutuslisää voidaan periä, kun asiakas valitsee pääsäännöstä poikkeavan maksutavan, esimerkiksi
tilanteessa, kun asiakas toivoo käteis- tai korttimaksamisen sijasta, että lasku lähetetään hänelle kotiin.
Laskutuslisästä on sovittava asiakkaan kanssa jo kaupanteko- tai tilausvaiheessa.
Pienin palautettava liikasuoritus
10,00 €
Ilman asiakkaan yhteydenottoa, maksajan yhteystiedot selvitetään pankilta
Pienin palautettava tuottokorko

10,00 €

Perimispalkkiot
Velalliselta vaadittavat perimispalkkiot perustuvat lakiin saatavien perinnästä, 10 §:n.
Maksumuistutusmaksuna kuluttajilta peritään 5 €, yrityksiltä 10 €.
Julkisoikeudelliset saatavat, kuluttajat
Perintäkulu (sis. alv 24 %)
1. maksuvaatimus
14,00 €
2. maksuvaatimus
7,00 €
Yksityisoikeudelliset saatavat, kuluttajat
1. maksuvaatimus, jos saatava on
alle 100€
14,00 €
101 – 1000 €
24,00 €
yli 1000 €
50,00 €
2. maksuvaatimuksen palkkio puolet ensimmäisestä maksuvaatimuksesta
Yksityisoikeudelliset saatavat, yritykset
1. maksuvaatimus, jos saatava on
alle 100€
14,00 €
100-300€
30,00 €
300-600€
60,00 €
600-1000€
100,00 €
yli 1000€
120,00 €
2. maksuvaatimuksen palkkio puolet ensimmäisestä maksuvaatimuksesta
Maksusopimukset
Velallisen pyynnöstä tehty maksuajan pidennys (eräpäivän siirto) enintään 5,00 €.
Julkisoikeudelliset saatavat, kuluttajat
suoraan ulosottokelpoinen saatava
Yksityisoikeudelliset saatavat, kuluttajat
alle 100 € tai enintään 4 erää
101 – 1000 € ja enemmän kuin 4 maksuerää
yli 1000 € ja enemmän kuin 4 maksuerää
Velkaerittely kerran vuodessa maksutta.
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Maksusopimukset, yritykset
Velallisen pyynnöstä tehty maksuajan pidennys (eräpäivän siirto) enintään 7,00 €.
Yksityisoikeudelliset saatavat, yritykset
perustamispalkkio
alle 1000€
yli 1000€
+ käsittelykulu/ erä

30,00 €
50,00 €
7,00 €/ erältä

Viranomaismaksut
Käräjäoikeuden oikeudenkäyntimaksu (viranomaismaksu)
- yksipuolinen tuomio, jota koskevat tiedot on toimitettu suoraan tietojärjestelmään 65 euroa.
Täytäntöönpanomaksu (viranomaismaksu, joka laskutetaan Asiakkaalta)
- häätö, asuinhuoneisto 110 euroa
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