
Laskujen elinkaaripalvelutLaskujen elinkaaripalvelut
Palveluiden avausmaksu      0 €
Palveluiden vuosimaksu      0 €
Palveluiden kuukausimaksu      0 €
Tekstiviestimuistutus       0,20 € / kpl
Maksuhuomautusten lähetys kirjeitse    2,19 € / kpl
Perintäkirjeiden ja muiden dokumenttien lähetys   2,19 € / kpl
Kirjeperintä        *
Trattamenettely        *
Trattojen protestointi       0 €
Velallistutkimus ja toimenpidesuositus    20 € / kokonaisuus
Toimeksiannon lopetus
  Huomautusvaiheessa päätetyistä   10 €
  Perintävaiheessa päätetyistä   *
Riitaisten toimeksiantojen selvitys     60 € / tunti
Oikeudellinen perintä (riidaton saatava)    ** 
  Pääoma alle 300 euroa    115 € sis. viranomaiskulut 
  Pääoma 300 - 1000 euroa    145 € sis. viranomaiskulut

  Pääoma yli 1000 euroa    175 € sis. viranomaiskulut

Ulosottohakemus tai hakemuksen uudistus   40 € sis. viranomaiskulut

Jälkiperintään siirto       15 €
Jälkiperintäprovisio (alkuperäisestä pääomasta)  30 % 
Konkurssiuhkainen maksukehotus     160 € sis. viranomaiskulut

Tietojen täydentäminen, osoiteselvitys    10 €
Kaupparekisteritietojen hakeminen     15 €
Yrityksen luottotietojen tarkistaminen    20 €
Kuluttajan henkilötunnuksen tilaaminen    30 € 
Perukirjan tilaaminen       30 €
Lisätyöt         60 € / tunti
Ulosoton maksukieltojen tilitys     5 € / tilitys

* Noudatamme perinnästä annetun lain 10 §:ä sekä Aluehallintoviraston ohjeistuksia maksu-
huomautus- ja perintäkulujen korvausvelvollisuuteen liittyen. Ensisijaisesti velvoitamme velalli-
sen korvaamaan perintätoimista aiheutuneet kulut. Arvonlisäverovelvolliselta toimeksiantajalta 
veloitetaan perintäkulujen arvonlisäveron osuus, jonka toimeksiantaja voi vähentää kokonai-
suudessaan omassa verotuksessaan. Perintävaiheessa päätetyistä toimeksiannoista veloitamme 
kaikki velalliselle aiheutuneet kulut. 
 
** Haastehakemuksen teosta aiheutuvat kulut laskutetaan toimeksiantajalta. Vaadimme tuomio-
istuimen määräämään oikeudenkäyntikulut velallisen maksettavaksi. Kulut palautetaan toimek-
siantajalle, mikäli ne saadaan perinnässä perittyä.
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PERINTÄKULUT

MAKSUMUISTUTUS
 
 Kuluttaja: 5 € / Yritys: 12 € 
 
MAKSUVAATIMUS
 
Kuluttaja 
 1. maksuvaatimus    2. maksuvaatimus 
  Pääoma max. 100 € 14 €    Pääoma max. 100 € 7 €
  yli 100€-1000€  24 €    yli 100€-1000€  12 €
  yli 1000€  50 €    yli 1000€  25 €

Yritys
 1. maksuvaatimus    2. maksuvaatimus 
  Pääoma max. 500 € 50 €    Pääoma max. 500 € 25 €
  yli 500€-2500€  70 €    yli 500€-2500€  35 €
  yli 2500€-10 000€ 90 €    yli 2500€-10 000€ 45 €
  yli 10 000€  110 €    yli 10 000€  55 €

VAKIOKORVAUS

 Perintälaki mahdollistaa 40 € suuruisen vakiokorvauksen käytön yrityssaatavien perinnässä. 
 Finvoicerilla vakiokorvausta voidaan käyttää maksumuistutuksen tilalla siitä lähtien, kun velkojalla on   
 oikeus viivästyskorkoon ja pääoman ollessa vähintään 50 €.

TRATTA

Pääoma max 500 €  110 €
 yli 500€-2500€  125 €
 yli 2500€-10 000€ 140 €
 yli 10 000€   155 €



 

ERÄPÄIVÄN SIIRTO

 Kuluttaja
  5 € jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta 
 Yritys 
  10 € jos eräpäivää siirretään vähintään 14 vuorokautta 

MAKSUSUUNNITELMA
 
 Kuluttaja
   Pääoma enintään 100 € tai eriä enintään 4   20 €
   yli 100 €-1000 € ja eriä enemmäin kuin 4   30 €
   yli 1000 € ja eriä enemmäin kuin 4    50 €

 Yritys
   Pääoma max 500 € tai eriä enintään 4   30 €
      yli 500-2500€ ja eriä enemmäin kuin 4   45 €
     yli 2500-10 000 ja eriä enemmän kuin 4   60 €
      yli 10 000 ja eriä enemmäin kuin 4    75 €
    
 Lisäksi 5 € kustakin maksuerästä seitsemännestä maksuerästä alkaen
 
 

KOKONAISKULUVASTUU

Kuluttaja
  60 € kun saatavan pääoma on enintään 100 €
  120 €  kun saatavan pääoma on yli 100 €-1000 €
  210 €  kun saatavan pääoma on yli 1000 €

 Yritys
  250 € kun pääoma on enintään 500 €
  470 €  kun pääoma on yli 500 €-2500 €
  550 €  kun pääoma on yli 2500 €-10 000 € 
  620 €  kun pääoma on yli 10 000 €

 
 Kokonaiskuluvastuu on määritelty perintälaissa.



TOIMENPITEIDEN ENIMMÄISMÄÄRÄT
 
Perintäkuluja voidaan vaatia useammista toimenpiteistä, kun näihin on ollut erityinen syy, 
toimet tulee kuitenkin aina suhteuttaa perittävään pääomaan. 
 
Kuluttaja 
 Maksumuistutuksia tulee lähettää vähintään yksi ja perintäkuluja voidaan velalliselta   
 vaatia enintään kahdesta maksuvaatimuksesta. Kuluja voidaan vaatia samasta    
 saatavasta enintään kahdesta maksusuunnitelmasta.

Yritys 
 Perintäkuluja voidaan vaatia ainoastaan yhdestä maksuvaatimuksesta, kun perintää   
 jatketaan trattauhkaisella maksuvaatimuksella. Yritykseltä voidaan vaatia kuluja   
 yhdestä trattauhkaisesta maksuvaatimuksesta ja yhdestä konkurssiuhkaisesta    
 maksuvaatimuksesta saatavaa kohti. 
 Kuluja voidaan vaatia yhdestä maksusuunnitelmasta pääoman ollessa enintään 500 €   
 ja kahdesta pääoman ylittäessä 500 €. 

PERINTÄTOIMENPITEIDEN AIKARAJAT

Kuluttaja 
 Ensimmäisen kulullisen maksumuistutuksen voi lähettää aikaisintaan 14 päivää 
 alkuperäisestä eräpäivästä. Samasta saatavasta voidaan muistuttaa useita kertoja, 
 kulullisten toimenpiteiden väli tulee kuitenkin olla aina vähintään 14 päivää.

Yritys 
 Ensimmäiselle kululliselle maksuhuomautukselle ei ole aikarajaa, uuden kulullisen 
 maksuhuomautuksen tai maksuvaatimuksen voi kuitenkin lähettää vasta kun 
 edellisestä kulullisesta toimenpiteestä on kulunut vähintään 10 päivää. 

 Trattauhkainen maksuvaatimus voidaan lähettää vasta, kun velalliselle on lähetetty 
 maksumuistutus, jossa on vähintään 10 päivän huomautusaika. Tratan saa julkaista tai
 ilmoittaa merkittäväksi luottotietorekisteriin aikaisintaan 14 päivän, kuitenkin 
 viimeistään 60 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.



Ohjelmistopalvelut

Finvoicer - automatisoitu laskutusohjelma 
 
LASKUN LÄHETYSHINNAT
 
 Avausmaksu    0 €
 Vuosimaksu    0 €
 Kuukausimaksu   4,90 € / käyttäjä 
 sis. tuon ja jatkuvan päivityksen 

 Laskumäärä / kk  Postilasku  Sähköpostilasku  Verkkolasku
 1 – 99    2,19 €   0,69 €    0,69 €
 100 – 199   2,09 €   0,65 €    0,65 €
 200 – 499   1,99 €   0,61 €    0,61 €
 500 – 999   1,79 €   0,59 €    0,59 €
 1000 – 1999   1,59 €   0,57 €    0,57 € 
 2000 –   1,49 €   0,56 €    0,56 €

 Liitteet ja lisäsivut  0,30 € / sivu
 Postilasku ulkomaille  2,30 €
 Itsetulostettavat laskut hinnoitellaan sähköisten laskujen hinnaston mukaisesti

 Postitse lähetettävien laskujen hinnat sisältävät kirjekuoren, tulostuksen, 
 postimaksun, postituksen ja maksuvalvonnan sekä laskutukseen liittyvän 
 asiakaspalvelun loppuasiakkaille, yli- ja alisuoritusten selvittämisen ja 
 viitteettömien suoritusten kohdistamisen.
 
 Sähköisten laskujen hinnat sisältävät laskun lähetyksen ja maksuvalvonnan sekä 
 laskutukseen liittyvän asiakaspalvelun loppuasiakkaille, yli- ja alisuoritusten 
 selvittämisen ja viitteettömien suoritusten kohdistamisen.
 
 
LASKUN VASTAANOTTOHINNAT
 
 Avausmaksu    0 €
 Vuosimaksu    0 €
 Kuukausimaksu    4,90 € / käyttäjä 
  


