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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till 
lag om betalningsvillkor i kommersiella avtal, lag om 
ändring av lagen om indrivning av fordringar och vissa 
lagar som har samband med dem 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås det att det stif-
tas en lag om betalningsvillkor i kommersiel-
la avtal. Genom den lag som nu föreslås 
genomförs direktivet om bekämpande av 
sena betalningar vid handelstransaktioner. 

Den föreslagna lagen ska gälla betalningar 
som utgör vederlag för varor eller tjänster när 
en näringsidkare levererar varan eller tjäns-
ten och en näringsidkare eller ett offentligt 
samfund eller någon annan upphandlande 
enhet anskaffar varan eller tjänsten. Lagen 
ska på motsvarande sätt som direktivet inne-
hålla bestämmelser om bl.a. maximal betal-
ningstid samt om den situation då vissa av-
talsvillkor som begränsar skyldigheten att be-
tala dröjsmålsränta och indrivningskostnader 
är utan verkan. 

På grund av direktivet föreslås det dessut-
om att det till lagen om indrivning av ford-
ringar fogas en bestämmelse om borgenärens 
rätt att få ersättning till ett fast belopp av 
40 euro för indrivningskostnaderna, om när-
ingsidkaren eller den upphandlande enheten 
är sen med en betalning som grundar sig på 
anskaffning av varor eller tjänster till när-
ingsidkaren. Det föreslås att räntelagen änd-
ras så att då en betalning av detta slag förse-
nas är dröjsmålsräntan åtta procentenheter 
högre än referensräntan. 

Det föreslås att även andra ändringar än de 
som grundar sig på direktivet görs i lagen om 

indrivning av fordringar. De ändringar som 
föreslås syftar till att precisera innebörden av 
god indrivningssed och se till att god indriv-
ningssed iakttas mera effektivt. Maximibe-
loppen för indrivningskostnaderna för en 
konsumentfordran ska ändras. Det föreslås 
att det till lagen fogas en ny bestämmelse om 
gäldenärens rätt att begära att indrivning en-
ligt indrivningslagen avbryts och att ärendet 
överlämnas till rättslig indrivning. I lagen fö-
reslås dessutom en ny bestämmelse enligt 
vilken medel från indrivning av en konsu-
mentfordran i första hand ska räknas av från 
den fordran som drivs in och först därefter 
från indrivningskostnaderna. 

I propositionen föreslås dessutom smärre 
ändringar i lagen om försäkringsavtal, jord-
legolagen, lagen om hyra av bostadslägenhet, 
lagen om hyra av affärslokal, lagen om re-
glering av avtalsvillkor mellan näringsidkare, 
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter, lagen om behandling av vissa marknads-
rättsliga ärenden, lagen om fastighetsförrätt-
ningsavgift, lagen om olycksfallsförsäkring, 
lagen om pension för arbetstagare, lagen om 
pension för lantbruksföretagare, lagen om 
pension för företagare och lagen om sjö-
manspensioner. 

Lagarna avses träda i kraft ungefär tre må-
nader efter det att de fastställts, dock senast 
den 16 mars 2013. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

1  Direktivet  om sena betalningar 
och dess  förhål lande t i l l  lag-
st i f tningen i  Fin land 

1.1 Allmänt 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
2011/7/EU om bekämpande av sena betal-
ningar vid handelstransaktioner, nedan direk-
tivet om sena betalningar eller direktivet, an-
togs den 16 februari 2011. 

Genom direktivet upphävdes Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2000/35/EG av 
den 29 juni 2000 om bekämpande av sena 
betalningar vid handelstransaktioner, nedan 
ursprungliga direktivet om sena betalningar. 
Direktivet genomfördes i Finland genom lag-
stiftning som trädde i kraft den 1 juli 
2002 (lagarna 340—347/2002). 

Direktivet om sena betalningar är ett mini-
midirektiv. Medlemsstaterna kan hålla i kraft 
eller sätta ikraft bestämmelser som är mera 
fördelaktiga för borgenären än vad som är 
nödvändigt för att uppfylla kraven i direkti-
vet. 

Medlemsstaterna ska senast den 16 mars 
2013 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och 
andra författningar som är nödvändiga för att 
artiklarna 1—8 och 10 i direktivet ska följas. 
Artikel 9 kräver inga verkställighetsåtgärder 
eftersom den inte ändrades i samband med 
det att direktivet omarbetades. Medlemssta-
terna kan, då de genomför direktivet i den 
nationella lagstiftningen, besluta om det ska 
tillämpas på avtal som har ingåtts före ovan-
nämnda dag. 

 
1.2 Direktivets syfte och tillämpnings-

område 

Enligt artikel 1 är syftet med direktivet att 
bekämpa sena betalningar vid handelstrans-
aktioner, för att se till att den inre marknaden 
fungerar väl och därigenom främja företa-
gens konkurrenskraft. 

Direktivet ska gälla alla betalningar som 
görs som ersättning vid handelstransaktioner. 

Medlemsstaterna får undanta skulder som 
är föremål för ett insolvensförfarande mot 
gäldenären, inklusive förfaranden som syftar 
till omstrukturering av skulder. Direktivet 
föranleder inga andra behov till ändring av 
insolvenslagstiftningen i Finland. 

 
1.3 Definitioner 

I artikel 2 definieras de centrala termer som 
används i direktivet. 

Med handelstransaktioner avses transak-
tioner mellan företag eller mellan företag och 
offentliga myndigheter som leder till leve-
rans av varor eller tillhandahållande av tjäns-
ter mot ersättning. 

Begreppet tjänst har inte definierats närma-
re i direktivet. Följaktligen är det motiverat 
att tolka begreppet tjänst lika extensivt som 
det vanligen tolkas inom EU-rätten. 

Med offentlig myndighet avses varje upp-
handlande myndighet enligt definitionen i ar-
tikel 2.1 a i direktiv 2004/17/EG och i artikel 
1.9 i direktiv 2004/18/EG, oavsett upphand-
lingens föremål eller värde. 

Med företag avses i direktivet varje organi-
sation, utom en offentlig myndighet, som 
handlar inom sin oberoende ekonomiska eller 
yrkesmässiga verksamhet, även om den verk-
samheten bedrivs av en ensam person. 

Med sen betalning avses i direktivet betal-
ning som inte skett inom den avtalsenliga el-
ler lagstadgade tidsfristen för betalning och 
där de villkor som fastställts i artikel 3.1 eller 
4.1 har uppfyllts. 

Med ränta vid sen betalning (dröjsmålsrän-
ta) avses i direktivet lagstadgad ränta vid sen 
betalning eller ränta till en räntesats som är 
avtalad mellan företag, om inte annat följer 
av artikel 7. 

Med lagstadgad ränta vid sen betalning 
avses i direktivet enkel ränta vid sen betal-
ning enligt en räntesats som motsvarar sum-
man av referensräntan och minst åtta pro-
centenheter. Detta avviker från den gällande 
lagstiftningen i Finland, eftersom den lag-
stadgade räntan enligt 4 § 1 mom. i räntela-
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gen (633/1982) är summan av referensräntan 
jämte sju procentenheter. 

Med referensränta avses i en sådan med-
lemsstat som har euron som valuta antingen 
den räntesats som Europeiska centralbanken 
använde för sina senaste huvudsakliga refi-
nansieringstransaktioner eller den marginal-
ränta som är resultatet av förfaranden med 
rörlig refinansieringsränta vid Europeiska 
centralbankens senaste huvudsakliga refinan-
sieringstransaktioner. 12 § i räntelagen mot-
svarar definitionen. 

 
 

1.4 Transaktioner mellan företag 

Artikel 3 innehåller bestämmelser om be-
talningsperioder och om påföljder vid dröjs-
mål med betalningen i transaktioner mellan 
företag. 

Enligt punkt 1 i artikeln ska borgenären 
vara berättigad till ränta utan att det krävs en 
påminnelse när borgenären har fullgjort sina 
avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter 
och borgenären inte mottagit det förfallna be-
loppet i tid, utom om gäldenären inte är an-
svarig för dröjsmålet. 

Enligt skäl 17 i ingressen till direktivet bör 
en gäldenärs betalning anses vara sen med 
avseende på möjligheten att utkräva dröjs-
målsränta när borgenären inte förfogar över 
det förfallna beloppet på förfallodagen, under 
förutsättning att borgenären fullgjort sina 
lagstadgade och avtalsenliga skyldigheter. 
Detta stämmer överens med Europeiska uni-
onens domstols dom i mål C—306/06. 

Lagstiftningen i Finland motsvarar i hu-
vudsak bestämmelserna i direktivet. Enligt 
bestämmelserna i räntelagen förutsätter skyl-
digheten att betala dröjsmålsränta inte någon 
påminnelse. I 10 § i räntelagen finns be-
stämmelser om befrielsegrunder som gäller 
sådana situationer där en gäld inte kunnat be-
talas i tid på grund av en orsak som beror på 
borgenären eller på grund av ett oöverstigligt 
hinder. Bestämmelserna motsvarar bestäm-
melserna i direktivet. 

Bestämmelsen i direktivet motsvarar också 
den princip om att en gäld ska betalas hos 
borgenären om inte något annat har överens-
kommits, som ska följas som en huvudregel i 
den finska rättsordningen. Denna princip 

framgår bl.a. av 3 § i lagen om skuldebrev 
(622/1947) och 48 § i köplagen (355/1987). 

I de flesta lagar om särskilda avtalstyper 
finns det dock bestämmelser som avviker 
från principen, i fråga om tidpunkten när en 
betalning som sker genom en bank ska anses 
vara fullgjord. Om gäldenären betalar betal-
ningen i enlighet med bestämmelserna senast 
på förfallodagen, anses betalningen vara 
gjord inom rätt tid. Gäldenären frigörs från 
dröjsmålspåföljderna även om borgenären 
inte får medlen i sitt förfogande ännu under 
förfallodagen. 

Ordalydelsen i bestämmelserna avviker lite 
från varandra. Enligt 8 § 2 mom. i jordlego-
lagen (258/1966) anses prestationen ha ut-
förts bl.a. den dag då bankgiroordern har 
lämnats in till penninginrättningen. Enligt 
35 § 1 mom. i lagen om hyra av bostadslä-
genhet (481/1995), 28 § 1 mom. i lagen om 
hyra av affärslokal (482/1995) och 22 § 
1 mom. i lagen om bostadsrättsbostäder 
(650/1990) anses prestationen ha skett bl.a. 
den dag som banken har antecknat som be-
talningsdag på ett kvitto som den har gett be-
talaren. Enligt 44 § i lagen om försäkringsav-
tal (543/1994) anses en premie ha blivit be-
tald bl.a. den dag då den inbetaldes till pen-
ninginrättningen eller den dag då gireringen 
debiterades inbetalarens konto. Enligt 5 kap. 
24 § 3 mom., 8 kap. 25 § 3 mom. och 9 kap. 
25 § 4 mom. i konsumentskyddslagen 
(38/1978) ska en betalning som sker genom 
förmedling av en bank anses ha skett den dag 
då banken eller posten har godkänt ett betal-
ningsuppdrag som köparen lämnat på ett be-
hörigt sätt. 

Undantagen från principen om att en gäld 
ska betalas hos borgenären om inte något an-
nat har överenskommits står i konflikt med 
direktivet till de delar som de gäller sådana 
betalningar som görs som ersättning vid han-
delstransaktioner som avses i direktivet. Av-
tal som gäller arrende, hyra av bostadslägen-
het och hyra av affärslokal liksom också för-
säkringsavtal är dylika handelstransaktioner 
om avtalsparterna är företag eller ett företag 
och en myndighet. 

De betalningar som grundar sig på konsu-
mentavtal enligt konsumentskyddslagen 
lämnas utanför direktivets tillämpningsområ-
de. Inte heller de avgifter som anknyter till 
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en bostadsrätt enligt lagen om bostadsrätts-
bostäder hör till direktivets tillämpningsom-
råde. 

Bestämmelsen i 82 § i betaltjänstlagen 
(290/2010) om när en betalning genom kon-
toöverföring eller direktdebitering ska anses 
vara gjord i rätt tid avviker också från princi-
pen om att en gäld ska betalas hos borgenä-
ren om inte något annat har överenskommits.  
Enligt bestämmelsen anses betalaren ha upp-
fyllt sin betalningsskyldighet gentemot betal-
ningsmottagaren när betalningen med stöd av 
81 § i betaltjänstlagen har blivit giltig gent-
emot utomstående, om inte något annat före-
skrivs eller något annat följer av avtal eller 
rådande praxis mellan betalaren och betal-
ningsmottagaren eller av handelsbruk eller 
annan sedvänja som ska anses vara bindande 
för betalaren och betalningsmottagaren. 

Enligt 81 § i betaltjänstlagen är en betal-
ning giltig gentemot utomstående när betal-
ningsmottagarens tjänsteleverantör har fått de 
uppgifter som behövs för att kreditera betal-
ningsmottagarens betalkonto med betalnings-
transaktionens belopp och när dessutom an-
tingen betalningstransaktionens belopp har 
krediterats betalningsmottagarens tjänstele-
verantörs konto eller de villkor som betal-
ningsmottagarens tjänsteleverantör har ställt 
beträffande täckning för betalningstransak-
tionen annars har uppfyllts. En betalning är 
dock alltid giltig gentemot utomstående när 
betalningstransaktionens belopp har kredite-
rats betalningsmottagarens betalkonto. 

Av betaltjänstlagen följer alltså att en be-
talning genom kontoöverföring eller direkt-
debitering ska under vissa förutsättningar an-
ses vara gjord i rätt tid fastän beloppet inte 
har antecknats på betalningsmottagarens kon-
to, utan endast på mottagarens banks konto. I 
praktiken har saken dock ringa betydelse när 
man beaktar att enligt 49 § i betaltjänstlagen 
ska betalningsmottagarens tjänsteleverantör 
betala betalningstransaktionens belopp till 
betalningsmottagarens betalkonto omedelbart 
efter det att beloppet har krediterats leveran-
törens konto. Om betalningsmottagarens 
bank dröjer med att betala betalningstransak-
tionens belopp på betalningsmottagarens 
konto, är det fråga om en i direktivet avsedd 
situation där gäldenären inte är ansvarig för 

dröjsmålet. Detta framgår även av ovan-
nämnda dom av EU-domstolen. 

Med stöd av vad som anförts ovan behöver 
betaltjänstlagen inte ändras med anledning av 
artikel 3.1 i direktivet. 

Enligt punkt 2 i artikeln ska referensräntan 
för det berörda årets första sex månader vara 
den räntesats som gällde den 1 januari det 
året och för det berörda årets sista sex måna-
der den räntesats som gällde den 1 juli det 
året. 12 § i räntelagen motsvarar denna be-
stämmelse. 

Enligt punkt 3 ska borgenären vara berätti-
gad till dröjsmålsränta när villkoren i punkt 
1 är uppfyllda, 

a) från dagen efter den förfallodag eller den 
betalningsperiod som fastställs i avtalet, eller 

b) om förfallodagen eller betalningsperio-
den inte fastställs i avtalet, vid utgången av 
någon av följande tidsfrister: 

i) 30 kalenderdagar efter den dag då gälde-
nären mottog fakturan eller en likvärdig be-
gäran om betalning, 

ii) om det råder osäkerhet om dagen för 
mottagande av fakturan eller en likvärdig be-
gäran om betalning, 30 kalenderdagar efter 
dagen för mottagande av varorna eller tjäns-
terna, 

iii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning tidigare än 
varorna eller tjänsterna, 30 kalenderdagar ef-
ter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsterna,  

iv) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller tjäns-
ternas överensstämmelse med avtalet ska be-
läggas, föreskrivs i lag eller i avtalet och om 
gäldenären mottar fakturan eller en likvärdig 
begäran om betalning tidigare eller den dag 
då godkännandet eller kontrollen sker, 30 ka-
lenderdagar efter den dagen. 

Enligt 5 § 1 mom. i räntelagen ska dröjs-
målsränta betalas från förfallodagen för en 
skuld vars förfallodag är bestämd i förväg på 
ett för gäldenären bindande sätt. Bestämmel-
sen motsvarar led a. 

Enligt 6 § 1 mom. ska dröjsmålsränta för 
en skuld vars förfallodag inte är bestämd i 
förväg på ett för gäldenären bindande sätt, 
betalas från den tidpunkt då 30 dagar förflutit 
från den dag då borgenären sände en räkning 
till gäldenären eller på något annat sätt kräv-
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de att ett bestämt penningbelopp ska betalas. 
Bestämmelsen har fått sitt nuvarande inne-
håll i samband med genomförandet av det ur-
sprungliga direktivet om sena betalningar. 

Led b som återgetts ovan har samma inne-
håll som motsvarande bestämmelse i det ur-
sprungliga direktivet om sena betalningar. I 
motiven till regeringens proposition RP 
232/2001 rd har det konstaterats att 6 § i rän-
telagen i allmänhet leder till en tidigare be-
gynnelsetidpunkt för dröjsmålsräntan än be-
stämmelsen i direktivet. Därför ansågs det 
inte finnas några hinder för att tidsfristen 
skulle i Finland fortfarande räknas från av-
sändandet av räkningen och inte från dess 
mottagande. Det noterades att tidpunkten för 
avsändande av en faktura är lättare att kon-
statera än den tidpunkt när gäldenären motta-
git en faktura. 

I motiven konstaterades det vidare att det 
förutsätts att gäldenären mottagit en faktura 
för att gäldenären ska bli skyldig att betala 
dröjsmålsränta. Det ansågs att det även utan 
en uttrycklig bestämmelse är klart att gälde-
nären i allmänhet inte blir skyldig att betala 
vare sig kapital eller ränta innan denne fått 
den nyttighet för vilken betalning ska erläg-
gas. Borgenären kan kräva förhandsbetalning 
endast om det avtalats om detta. 

Veterligen har det inte uppkommit några 
problem i fråga om tillämpningen av 6 § 
1 mom. i räntelagen. Följaktligen finns det 
inte något behov för att avvika från det beslut 
som fattades när det tidigare direktivet 
genomfördes. 

Enligt punkt 4 ska ett eventuellt förfarande 
för godkännande eller kontroll inte pågå 
längre än 30 kalenderdagar från dagen för 
mottagande av varorna eller tjänsterna, om 
inte annat uttryckligen fastställts i avtalet och 
under förutsättning att det inte är grovt oskä-
ligt gentemot borgenären i den mening som 
avses i artikel 7. 

Enligt 31 § 1 mom. köplagen ska köparen, 
när varan har avlämnats, så snart omständig-
heterna medger undersöka den i enlighet med 
god sed. I 2 och 3 mom. finns bestämmelser 
om köparens rätt att vänta med undersök-
ningen tills en vara som transporteras till en 
annan ort har kommit fram. Enligt 49 § 
2 mom. i köplagen har köparen, innan han el-
ler hon betalar köpesumman, rätt att under-

söka varan på det sätt som följer av sedvänja 
eller bör medges med hänsyn till omständig-
heterna, om inte det avtalade sättet för av-
lämnandet och betalningen är oförenligt med 
en sådan undersökning. Enligt 3 § i köplagen 
tillämpas bestämmelserna i köplagen inte om 
något annat följer av avtalet, av praxis som 
har utbildats mellan parterna eller av han-
delsbruk eller annan sedvänja som måste an-
ses bindande för parterna. Bestämmelserna i 
köplagen begränsar inte förfarandet för god-
kännande eller kontroll till 30 dagar på det 
sätt som förutsätts i direktivet. 

Allmänna bestämmelser om jämkning av 
oskäliga avtalsvillkor finns i 36 § i lagen om 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-
råde (228/1929, nedan rättshandlingslagen). 
Med stöd av bestämmelsen kan också ett av-
talsvillkor om tiden för ett förfarande för 
godkännande eller kontroll jämkas. 

Enligt punkt 5 ska medlemsstaterna se till 
att den betalningsperiod som fastställs i avta-
let inte överstiger 60 kalenderdagar, om inte 
annat uttryckligen fastställts i avtalet och un-
der förutsättning att det inte är grovt oskäligt 
gentemot borgenären i den mening som avses 
i artikel 7. 

I Finland har inte den betalningsperiod som 
fastställs i avtalet reglerats i lag. Även av-
talsvillkor som gäller betalningsperioden kan 
jämkas med stöd av 36 § i rättshandlingsla-
gen. 

 
1.5 Transaktioner mellan företag och of-

fentliga myndigheter 

Artikel 4 i direktivet innehåller bestämmel-
ser om betalningsperioder och påföljder vid 
sen betalning vid handelstransaktioner där 
gäldenären är en offentlig myndighet. 

Enligt punkt 1 ska borgenären vid utgången 
av den period som anges i punkterna 3, 4 el-
ler 6 vara berättigad till lagstadgad ränta vid 
sen betalning utan att det krävs en påminnel-
se när borgenären har fullgjort sina avtalsen-
liga och lagstadgade skyldigheter och borge-
nären inte mottagit det förfallna beloppet i 
tid, utom om gäldenären inte är ansvarig för 
dröjsmålet. 

Eftersom borgenären enligt bestämmelsen 
ska ha rätt till lagstadgad dröjsmålsränta, kan 
man inte på ett bindande sätt avtala om en 
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lägre dröjsmålsränta än den lagstadgade 
dröjsmålsräntan när borgenären är en offent-
lig myndighet. Detta avviker från den nu gäl-
lande lagstiftningen i Finland, eftersom det är 
möjligt att ingå ett sådant avtal enligt 2 § 
1 mom. i räntelagen. 

Bestämmelsens förhållande till lagstift-
ningen i Finland är annars likadant som vad 
som ovan framhållits i fråga om artikel 3.1. 

Punkt 2 i artikeln motsvarar artikel 3.2. 
Enligt led a i punkt 3 i artikeln får betal-

ningsperioden inte överskrida någon av föl-
jande tidsfrister: 

i) 30 kalenderdagar efter den dag då gälde-
nären mottog fakturan eller en likvärdig be-
gäran om betalning, 

ii) om det råder osäkerhet om dagen för 
mottagande av fakturan eller en likvärdig be-
gäran om betalning, 30 kalenderdagar efter 
mottagandet av varorna eller tjänsterna, 

iii) om gäldenären mottar fakturan eller en 
likvärdig begäran om betalning tidigare än 
varorna eller tjänsterna, 30 kalenderdagar ef-
ter dagen för mottagande av varorna eller 
tjänsterna, 

iv) om ett förfarande för godkännande eller 
kontroll, genom vilket varornas eller tjäns-
ternas överensstämmelse med avtalet ska 
konstateras, föreskrivs i lag eller i avtalet och 
om gäldenären mottar fakturan eller en lik-
värdig begäran om betalning tidigare eller 
den dag då godkännandet eller kontrollen 
sker, 30 kalenderdagar efter den dagen. 

Dessutom föreskrivs det i led b till punkt 
3 att dagen för mottagande av fakturan inte 
kan bli föremål för något avtalsvillkor mellan 
gäldenär och borgenär. 

Led a i punkten motsvarar i fråga om be-
stämmande av tidsfrister artikel 3.3 led b, 
som ovan inte har ansetts kräva genomföran-
deåtgärder. Bestämmelserna har dock delvis 
olika betydelse i artiklarna 3 och 4. Av led a 
tillsammans med punkt 6 i samma artikel föl-
jer nämligen att det — till skillnad från arti-
kel 3 — är fråga om dels när skyldigheten att 
betala dröjsmålsränta börjar om det inte har 
avtalats om förfallodagen och dels hur lång 
betalningsperiod det som mest är möjligt att 
avtala om. 

För tillfället begränsas inte längden hos den 
betalningsperiod som fastställs i avtalet i lag 
i Finland. Av det som framförts ovan följer 

att i fråga om genomförandet av den aktuella 
bestämmelsen kan bestämmelserna i 5 § 
1 mom. och 6 § 1 mom. i räntelagen inte an-
ses vara tillräckliga. 

Enligt punkt 4 i artikeln får medlemsstater-
na förlänga de tidsgränser som avses i punkt 
3 a så att de uppgår till högst 60 kalenderda-
gar för antingen offentliga myndigheter som 
bedriver ekonomisk verksamhet av industri-
ell eller kommersiell natur genom att erbjuda 
varor eller tjänster på marknaden och som, i 
egenskap av offentligt företag, omfattas av 
de insynskrav som fastställs i kommissionens 
direktiv 2006/111/EG, eller för offentliga or-
gan som tillhandahåller hälso- och sjukvård 
och som är vederbörligen godkända för det 
ändamålet. Bestämmelsen förutsätter inte åt-
gärder för genomförande om den förlängning 
av tidsgränser som den möjliggör inte vill ut-
nyttjas nationellt. 

Punkt 5 i artikeln motsvarar i sak artikel 
3.4. 

Enligt punkt 6 ska medlemsstaterna säker-
ställa att den betalningsperiod som fastställs i 
avtalet inte överstiger de tidgränser som an-
ges i punkt 3 i, om inte annat uttryckligen 
överenskommits i avtalet och under förut-
sättning att det objektivt sett är motiverat mot 
bakgrund av avtalets särskilda karaktär eller 
inslag. Dessutom får betalningsperioden un-
der inga omständigheter överstiga 60 kalen-
derdagar. De begränsningar som förutsätts i 
bestämmelsen ingår inte i den nu gällande 
lagstiftningen i Finland. 

 
1.6 Betalningsplaner 

Enligt artikel 5 ska direktivet inte påverka 
parternas möjligheter att, i enlighet med de 
relevanta bestämmelserna i tillämplig natio-
nell rätt, avtala om betalningsplaner för avbe-
talningar. Om någon av avbetalningarna inte 
görs senast det överenskomna datumet, ska 
ränta och ersättning som föreskrivs i detta di-
rektiv beräknas endast de belopp som förfal-
lit. 

I Finland kan man i enlighet med principen 
om avtalsfrihet avtala om att betalningarna 
ska ske genom avbetalning. Dröjsmålsräntan 
och eventuella andra dröjsmålspåföljder be-
räknas då endast på de betalningsposter som 
har försenats. 
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1.7 Ersättning för indrivningskostnader 

I artikel 6.1 föreskrivs det att borgenären 
har rätt till minst ett fast belopp om 40 EUR 
av gäldenären om ränta vid sen betalning ska 
utgå vid handelstransaktioner i enlighet med 
artikel 3 eller 4. Beloppet är, enligt punkt 2 i 
artikeln, betalbart utan att det krävs en på-
minnelse och som ersättning för borgenärens 
egna indrivningskostnader. 

Borgenären ska enligt punkt 3 ha rätt att 
utöver det fasta beloppet få skälig ersättning 
från gäldenären för alla indrivningskostnader 
som överskrider detta fasta belopp och som 
uppkommit till följd av gäldenärens sena be-
talning. Detta kan omfatta bland annat kost-
nader som uppkommit på grund av att en ju-
rist eller en indrivningsbyrå anlitats. 

Enligt 10 § 1 mom. i lagen om indrivning 
av fordringar (513/1999), nedan indrivnings-
lagen, ska gäldenären ersätta de skäliga kost-
nader som orsakas borgenären av indrivning-
en oberoende av om fordran drivs in av bor-
genären själv eller av en uppdragstagare för 
borgenärens räkning. När skäligheten be-
döms ska fordrans storlek, mängden utfört 
arbete, ändamålsenligheten i indrivningen 
och övriga omständigheter beaktas. 

Bestämmelser om rättegångskostnader i 
tvistemål finns i 21 kap. i rättegångsbalken. 
Huvudregeln är den att den part som förlorat 
målet är skyldig att ersätta motpartens alla 
skäliga rättegångskostnader som föranletts av 
nödvändiga åtgärder. De flesta fordrings-
ärenden är ostridiga och behandlas endast i 
skriftligt förfarande. När domstolen avgör 
målet genom tredskodom ska den enligt 
21 kap. 8 c § i rättegångsbalken å tjänstens 
vägnar pröva beloppet av de rättegångskost-
nader som ska dömas att ersättas. Vid be-
dömningen ska beaktas den arbetsmängd 
som krävts för uppsättande av stämningsan-
sökan, fordringsbeloppet och de nödvändiga 
kostnaderna. 

Justitieministeriet har befogenhet att utfär-
da närmare bestämmelser om grunderna för 
beloppen av de rättegångskostnader som 
döms ut i ostridiga mål. I justitieministeriets 
förordning om rättegångskostnader som mot-
parten skall dömas att ersätta i mål som avses 
i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken (1311/2001) 
finns bestämmelser om maximitaxorna för 

kostnaderna beroende på fordrans belopp och 
det hur krävande målet är. Särskilda kostna-
der som uppstår i enskilda fall döms ut på en-
ligt separat faktura. Dessutom kan rätte-
gångskostnaderna dömas ut till ett högre be-
lopp än maximitaxorna om det finns något 
synnerligen vägande skäl till detta. 

I lagstiftningen i Finland finns inte någon 
bestämmelse om skyldighet att betala en fast 
ersättning om minst 40 euro för indrivnings-
kostnader. I övrigt uppfyller den gällande 
lagstiftningen kraven i artikel 6. 

 
1.8 Oskäliga avtalsvillkor och bruk 

Enligt artikel 7.1 ska medlemsstaterna se 
till att ett avtalsvillkor eller ett bruk om tid-
punkt eller period för betalning, räntesats för 
ränta vid sen betalning eller ersättning för in-
drivningskostnader antingen inte är verk-
ställbart eller ger upphov till skadeståndskrav 
om det är grovt oskäligt mot borgenären. 

När det fastställs om ett avtalsvillkor eller 
ett bruk är grovt oskäligt mot borgenären ska 
alla omständigheter i fallet beaktas, inklusi-
ve: 

a) varje kraftig avvikelse från gott handels-
bruk som strider mot god tro och god sed, 

b) produktens eller tjänsternas beskaffen-
het, samt  

c) om gäldenären har något objektivt skäl 
för att avvika från den lagstadgade räntesat-
sen för ränta vid sen betalning, från den be-
talningsperiod som anges i artikel 3.5, artikel 
4.3 a, 4.4 och 4.6 eller från det fasta belopp 
som avses i artikel 6.1. 

Bestämmelser om jämkning av oskäliga 
avtalsvillkor finns i 36 § i rättshandlingsla-
gen. Är ett villkor i en rättshandling oskäligt 
eller skulle dess tillämpning leda till oskälig-
het, kan villkoret antingen jämkas eller läm-
nas utan avseende. Vid prövning av oskälig-
heten ska beaktas rättshandlingens hela inne-
håll, parternas ställning, förhållandena då 
rättshandlingen företogs och därefter samt 
övriga omständigheter. Den jämkning som 
avses i paragrafen kan också gälla avtalsvill-
kor som avser betalningsdag eller betal-
ningsperiod, dröjsmålsränta eller ersättning 
av indrivningskostnader. 

Bestämmelsen i artikel 7.1 i direktivet av-
viker inte väsentligt från motsvarande be-
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stämmelse i artikel 3.3 i det ursprungliga di-
rektivet om sena betalningar. I samband med 
genomförandet av det ursprungliga direktivet 
om sena betalningar ansågs det att bestäm-
melsen i fråga inte krävde särskilda genom-
förandeåtgärder, eftersom möjligheten att 
jämka ett oskäligt avtalsvillkor i enlighet 
med 36 § i rättshandlingslagen räcker till för 
att uppfylla kraven i direktivet. Det finns inte 
skäl att bedöma saken annorlunda nu. 

36 § i rättshandlingslagen gäller enligt or-
dalydelsen endast oskäliga avtalsvillkor, me-
dan bestämmelsen i det nya direktivet gäller 
utöver dem även oskälig avtalspraxis (”unfair 
practices”). För att undvika missförstånd är 
det skäl att uttryckligen bestämma i lag om 
att 36 § i rättshandlingslagen tillämpas även 
på oskälig avtalspraxis som avses i direkti-
vet. 

Enligt punkt 2 ska vid tillämpning av punkt 
1 ett avtalsvillkor eller ett bruk om att ränta 
vid sen betalning inte får tas ut anses som 
grovt oskäligt. Den nuvarande lagstiftningen 
i Finland uppfyller inte detta krav. 

Enligt punkt 3 ska vid tillämpning av punkt 
1 ett avtalsvillkor eller ett bruk om att ersätt-
ning för indrivningskostnader i enlighet med 
artikel 6 inte får tas ut presumeras vara grovt 
oskäligt. Den nuvarande lagstiftningen i Fin-
land uppfyller inte detta krav. 

Enligt punkt 4 ska medlemsstaterna säker-
ställa att det i borgenärers och konkurrenters 
intresse finns lämpliga och effektiva medel 
för att förhindra fortsatt tillämpning av av-
talsvillkor och bruk som är grovt oskäliga i 
den mening som avses i punkt 1. Dessa me-
del omfattar enligt punkt 5 bestämmelser 
med vars hjälp organisationer som officiellt 
erkänts som företrädare för företag, eller or-
ganisationer som har ett legitimt intresse i att 
företräda företag, kan vidta rättsliga åtgärder 
i enlighet med den tillämpliga nationella lag-
stiftningen vid domstolar eller vid behöriga 
administrativa myndigheter på grundval av 
att avtalsvillkor eller bruk är grovt oskäliga i 
den mening som avses i punkt 1, så att de 
kan vidta lämpliga och effektiva åtgärder för 
att förhindra fortsatt tillämpning av sådana 
villkor. 

Enligt 1 § i lagen om reglering av avtals-
villkor mellan näringsidkare (1062/1993) får 
i avtal mellan näringsidkare inte användas 

villkor som för de näringsidkare som är den 
andra parten i avtalen är oskäliga med beak-
tande av det behov av skydd som sistnämnda 
näringsidkare har till följd av sin svagare 
ställning samt övriga omständigheter som in-
verkar på saken. En näringsidkare kan för-
bjudas att använda ett oskäligt villkor eller 
att på nytt använda ett sådant eller därmed 
jämförbara villkor. Förbudet skall förenas 
med vite, om det inte är obehövligt av sär-
skilda skäl. Om det finns särskilda skäl, kan 
förbudet meddelas att gälla även en person 
som är anställd hos en näringsidkare eller hos 
någon annan som handlar för dennes räkning. 
I samband med genomförandet av det ur-
sprungliga direktivet om sena betalningar fo-
gades till paragrafen ett nytt 4 mom., enligt 
vilket som näringsidkare betraktas också ett 
offentligt samfund när det upphandlar varor 
eller tjänster genom kommersiella åtgärder. 

Enligt 2 § i lagen meddelas ett förbud som 
avses i 1 § av marknadsdomstolen. Mark-
nadsdomstolen kan även meddela temporärt 
förbud som gäller tills saken är slutligt av-
gjord. 

Enligt 3 § 1 mom. 4 punkten i lagen om 
behandling av vissa marknadsrättsliga ären-
den (1528/2001) anhängiggörs vid mark-
nadsdomstolen ett ärende som behandlas 
med stöd av lagen om reglering av avtalsvill-
kor mellan näringsidkare på ansökan av en 
registrerad förening som bevakar näringsid-
karnas intressen eller på ansökan av den när-
ingsidkare på vilken avtalsvillkoret tillämpas. 

De bestämmelser som beskrivits ovan 
räcker huvudsakligen till för att uppfylla de 
krav som följer av artikel 7.4 och 7.5. För att 
försäkra att bestämmelserna är tillräckligt 
omfattande ska det dock sörjas för att lagen 
om behandling av vissa marknadsrättsliga 
ärenden kan tillämpas även i sådana situatio-
ner där det inte uttryckligen är fråga om ett 
oskäligt avtalsvillkor utan om att ett avtals-
bruk är orättvist på det sätt som avses i 7 ar-
tikeln. 

 
1.9 Insyn och information 

Enligt artikel 8.1 ska medlemsstaterna sä-
kerställa insyn avseende de rättigheter och 
skyldigheter som följer av direktivet, bl. a. 
genom att offentliggöra den gällande ränte-
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satsen för den lagstadgade räntan vid sen be-
talning. 

Enligt 12 a § i räntelagen ska Finlands 
Bank i Finlands författningssamling utan 
dröjsmål publicera ett meddelande om den 
referensränta som avses i 12 § och om dess 
giltighetstid. I meddelandet ska också näm-
nas storleken av den dröjsmålsränta som av-
ses i 4 § 1 mom. Eftersom en högre dröjs-
målsränta än den som bestäms i 4 § 1 mom. i 
räntelagen ska i fortsättningen tillämpas på 
betalningar som hör till direktivets tillämp-
ningsområde, ska det säkerställas att storle-
ken på även denna referensränta publiceras 
på motsvarande sätt. 

Enligt punkt 2 ska kommissionen på inter-
net offentliggöra uppgifter om de aktuella 
lagstadgade räntesatser som gäller i alla med-
lemsstater vid sen betalning vid handels-
transaktioner. 

Enligt punkt 3 ska medlemsstaterna vid be-
hov använda sig av facktidningar, informa-
tionskampanjer eller andra lämpliga metoder 
för att höja medvetenheten om påföljder vid 
sen betalning bland företag. 

Enligt punkt 4 får medlemsstaterna upp-
muntra upprättandet av uppförandekoder för 
snabba betalningar eller andra åtgärder för att 
ta itu med sena betalningar och bidra till en 
kultur med snabba betalningar. 

Artiklarna 2—4 kräver inga lagstiftnings-
åtgärder. 

 
1.10 Indrivning av obestridda fordringar 

Enligt artikel 10.1 ska medlemsstaterna sä-
kerställa att en exekutionstitel, inbegripet ge-
nom ett påskyndat förfarande och oavsett 
skuldens storlek, normalt kan erhållas inom 
90 kalenderdagar från den dag då borgenären 
väckte talan eller gav in en ansökan vid dom-
stol eller annan behörig myndighet, under 
förutsättning att gäldenären inte bestrider 
skulden eller invänder mot delar av förfaran-
det. Medlemsstaterna ska fullgöra denna 
skyldighet i enlighet med sina respektive na-
tionella lagar och andra författningar. 

Enligt punkt 2 ska enligt nationella lagar 
och andra författningar samma villkor gälla 
för alla borgenärer som är etablerade i unio-
nen. 

I punkt 3 föreskrivs det att det vid beräk-
ning av den tidsfrist som avses i punkt 1 inte 
ska beaktas varken tidsfristerna för delgiv-
ning av handlingar eller eventuella förse-
ningar som orsakas av borgenären, t.ex. den 
tid som ägnas åt att korrigera ansökningar. 

I punkt 4 konstateras det att artikeln inte 
ska påverka bestämmelserna i förordning 
(EG) nr 1896/2006. 

Genomförandet av artikeln förutsätter inte 
nationell lagstiftning. Medlemsstaterna ska 
dock t.ex. genom tillräckliga resurser och 
metoder sträva efter att myndigheterna i regel 
ska kunna behandla ostridiga fordringsären-
den inom tre månader, om det inte finns sär-
skilda omständigheter som fördröjer behand-
lingen av ärendet i fråga. 

I fråga om behandlingen av ostridiga ford-
ringsärenden har det getts specialbestämmel-
ser som förenklar och försnabbar förfarandet. 
Den genomsnittliga behandlingstiden för 
ostridiga ärenden vid tingsrätterna år 
2011 var 2,4 månader. Målsättningen för år 
2012 är en genomsnittlig behandlingstid på 
2, 6 månader. Behandlingstiden börjar löpa 
från det att stämningsansökan lämnades in 
och den slutar när en tredskodom meddelas i 
målet. Behandlingstiderna kan bli längre än 
genomsnittet t.ex. i sådana fall där stäm-
ningsansökan varit bristfällig eller där det är 
svårt att nå motparten och där det därför tar 
lång tid att komplettera handlingarna eller att 
delge målet. Den tid som går åt till dessa åt-
gärder beaktas inte ens när tidsfristen uträk-
nas. Det är inte heller fråga om sådan lång-
samhet hos myndigheterna som kunde på-
verkas genom lagstiftning eller genom att 
öka domstolsresurserna. 

Borgenärens nationalitet eller etablerings-
ort påverkar inte i Finland behandlingen av 
ett fordringsärende. 

Med stöd av vad som anförts ovan förutsät-
ter genomförandet av artikel 10 inga särskil-
da åtgärder i Finland. 

 
2  Indrivningslagen 

I indrivningslagen finns bestämmelser om 
indrivning av fordringar som förfallit till be-
talning samt om övriga omständigheter som 
har samband med indrivningen och som på-
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verkar parternas ställning i ett skuldförhål-
lande. 

Med indrivning avses i indrivningslagen 
åtgärder vilkas syfte är att förmå gäldenären 
att frivilligt betala en borgenärs fordran som 
förfallit till betalning. 

Indrivningslagen är en allmän lag som inte 
tillämpas om annat bestäms någon annan-
stans i lag. Indrivningslagen gäller inte ut-
sökningsmyndigheternas verksamhet. 

Indrivningslagen trädde i kraft den 1 sep-
tember 1999. Den har omarbetats i stor ut-
sträckning genom en lag som trädde i kraft 
den 1 maj 2005. Vid omarbetningen lades 
bl.a. till mera detaljerade bestämmelser än ti-
digare om gäldenärens ansvar för kostnader i 
samband med indrivning av en konsument-
fordran. 

 
3  Målsättning och de v ikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att sätta i kraft 
de nationella bestämmelser som föranleds av 
direktivet om bekämpande av sena betal-
ningar vid handelstransaktioner. 

Avsikten är dessutom att se över indriv-
ningslagen så att bestämmelserna i lagen på 
ett effektivare sätt säkerställer att god indriv-
ningssed iakttas och hindrar att oskäligt höga 
indrivningskostnader drivs in hos gäldenären. 

Ett mål vid omarbetningen av indrivnings-
lagen är att i enlighet med regeringspro-
grammet ingripa i ohederlig och vilseledande 
verksamhet inom näringslivet. 

 
3.2 Genomförande av direktivet om be-

kämpande av sena betalningar vid 
handelstransaktioner 

Allmänt 

Genomförandet av direktivet om bekäm-
pande av sena betalningar vid handelstrans-
aktioner kräver helt nya bestämmelser om 
betalningsvillkoren vid sådana kommersiella 
avtal som omfattas av tillämpningsområdet 
för direktivet. Dessutom kräver det att de nu-
varande bestämmelserna om påföljderna vid 
betalningsdröjsmål ändras till vissa delar. 

De begränsningar av avtalsfrihet i kommer-
siella avtal som föranleds av direktivet och 
rätten enligt direktivet att direkt på basis av 
sena betalningar få ersättning till ett fast be-
lopp för indrivningskostnaderna är lösningar 
som avviker från grundprinciperna i lagstift-
ningen om obligationsrätt i Finland. Det är 
inte motiverat att utsträcka dessa bestämmel-
ser till att nationellt gälla utöver tillämp-
ningsområdet för direktivet. När det gäller 
genomförandet av direktivet är principen i 
propositionen därför att det inte görs några 
ändringar i gällande lagstiftning som är mer 
omfattande än det som genomförandet av di-
rektivet nödvändigtvis förutsätter. 

Med beaktande av denna princip föreslås 
att de bestämmelser som genomförandet av 
direktivet förutsätter och som gäller den 
maximala betalningstiden, betalningen i pos-
ter, godkännande- eller undersökningsförfa-
randets maximala längd samt ineffektiva av-
talsvillkor och avtalsrutiner som begränsar 
betalningsskyldigheten i fråga om vissa 
dröjsmålsräntor och indrivningskostnader tas 
in i den nya lagen om betalningsvillkor i 
kommersiella avtal. Avsikten är att lagens 
tillämpningsområde motsvarar direktivets 
tillämpningsområde. 

 
Bestämmelser om maximal betalningstid 

Avsikten är att på motsvarande sätt som i 
artikel 4 i direktivet i den föreslagna lagen 
begränsa hur lång betalningstid man högst 
kan komma överens om i sådana avtal som 
gäller leverans av varor eller tjänster från 
näringsidkare till ett offentligt samfund eller 
en annan upphandlingsenhet. Enligt huvud-
regeln får betalningstiden vara högst 30 da-
gar från den dag då gäldenären mottagit fak-
turan eller en motsvarande betalningsuppma-
ning. Betalningstiden kan dock när det ut-
tryckligen fastställs i avtalet förlängas till 
högst 60 dagar, om det är objektivt motiverat 
mot bakgrund av avtalets särskilda karaktär 
eller art. Enligt artikel 5 i direktivet ska 
ovannämnda bestämmelser dock inte påverka 
parternas möjligheter att också framöver av-
tala om en betalningstidsplan enligt vilken 
betalningen fullgörs i poster. 

Enligt artikel 4.4 i direktivet får medlems-
staterna förlänga betalningstiden på maximalt 
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30 dagar så att den är högst 60 kalenderdagar 
för varje offentlig myndighet som bedriver 
ekonomisk verksamhet av industriell eller 
kommersiell natur genom att erbjuda varor 
eller tjänster på marknaden och som, i sin 
egenskap av offentligt företag, omfattas av 
de insynskrav som fastställs i direktiv 
2006/111/EG. På samma sätt får betalnings-
tiden förlängas för offentliga organ som till-
handahåller hälso- och sjukvård och som är 
vederbörligen godkända för det ändamålet. 

De nationella bestämmelser som motsvarar 
direktiv 2006/111/EG ingår i lagen om skyl-
dighet att medge insyn i och lämna uppgifter 
om vissa företags ekonomiska verksamhet 
(19/2003). 

Det föreslås att Finland inte ska utnyttja 
den möjlighet som anges i artikel 4.4 i direk-
tivet att förlänga den maximala betalningsti-
den. 

 
Standardersättning för indrivningskostnader 

För att genomföra artikel 6 i direktivet fö-
reslås det att en ny bestämmelse om stan-
dardersättning för indrivningskostnader tas in 
i indrivningslagen. Om en betalning som av-
ses i direktivet försenas så att det för borge-
nären uppstår rätt till dröjsmålsränta, har 
borgenären i fortsättningen rätt att av gälde-
nären få 40 euro i standardersättning för in-
drivningskostnaderna. Om borgenären har 
rätt till standardersättning, har han eller hon 
rätt att få ersättning för de faktiska indriv-
ningskostnaderna endast till den del kostna-
derna överstiger standardersättningens be-
lopp. 

 
 

Höjning av dröjsmålsräntans belopp 

Det föreslås att räntelagen ändras så att 
dröjsmålsräntans belopp är åtta procentenhe-
ter högre än referensräntan i fråga om betal-
ningar som hör till tillämpningsområdet för 
direktivet. Enligt artikel 2.6 i direktivet ska 
den lagstadgade dröjsmålsräntan uppgå till 
minst detta belopp. Om dröjsmålet gäller en 
annan betalning än sådan som avses i direk-
tivet, kommer dröjsmålsräntan enligt försla-
get att vara sju procentenheter högre än refe-
rensräntan såsom nu. 

Förslaget gör regleringen av dröjsmålsrän-
tan mera invecklad eftersom den lagstadgade 
dröjsmålsräntan i fortsättningen kommer att 
ha två skilda räntesatser. Detta kan åtminsto-
ne i början orsaka praktiska problem. Trots 
det har man inte ansett det motiverat att före-
slå att dröjsmålsräntans belopp i Finland all-
mänt skulle höjas till den nivå som förutsätts 
i direktivet. Det har inte ansetts att det finns 
något behov av en sådan allmän förhöjning. 
Också det faktumet att en förhöjning skulle 
leda till att ställningen för sådana gäldenärer 
som har betalningssvårigheter försvåras talar 
emot en allmän förhöjning. 

När följderna av de svårigheter som två 
räntesatser för dröjsmålsräntan bedöms är det 
skäl att även beakta att lagändringen inte 
tvingar borgenärerna att övergå till indriv-
ning av två skilda dröjsmålsräntor. Borgenä-
ren kan naturligtvis fortsätta att driva in även 
sådana försenade betalningar som hör till till-
lämpningsområdet för direktivet till en 
dröjsmålsränta som uppgår till det nuvarande 
beloppet, om borgenären anser det vara för 
besvärligt att börja använda två skilda dröjs-
målsräntor beroende på de försenade betal-
ningarnas karaktär. 

 
Ändring av bestämmelserna om betalnings-
tidpunkten 

De bestämmelser i lagen om försäkringsav-
tal, i jordlegolagen, i lagen om hyra av bo-
stadslägenhet och i lagen om hyra av affärs-
lokal som gäller när en premiebetalning ge-
nom bank anses ha blivit betald står i strid 
med direktivet till den del bestämmelserna 
gäller betalningar som hör till tillämpnings-
området för direktivet. Av den anledningen 
föreslås i propositionen att dessa bestämmel-
ser ändras. 

 
3.3 Omarbetning av bestämmelserna om 

god indrivningssed 

Allmänt 

Enligt 4 § 1 mom. i indrivningslagen får 
det vid indrivning inte användas ett förfaran-
de som strider mot god indrivningssed eller 
som annars är otillbörligt mot gäldenären. 
Paragrafens 2 mom. innehåller en förteck-
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ning med tre punkter som anger förfaranden 
som är förbjudna vid indrivning. Enligt mo-
mentet får vid indrivningen inte ges felaktig 
eller vilseledande information om påföljder-
na av en underlåten betalning, oskäliga eller 
onödiga kostnader eller onödig olägenhet or-
sakas gäldenären eller gäldenärens integri-
tetsskydd äventyras. 

Till paragrafen föreslås en bestämmelse bli 
fogad enligt vilken förhållningssättet till be-
talningsarrangemang ska vara ansvarsfullt 
vid indrivningen. En motsvarande men till 
sitt tillämpningsområde mera begränsad be-
stämmelse finns redan i konsumentskyddsla-
gen. 

På grund av de problem som uppstått i 
praktiken föreslås dessutom att den reglering 
som gäller god indrivningssed preciseras på 
det sätt som framgår nedan. 

 
 

Felaktig eller vilseledande information 

Enligt 4 § 2 mom.1 punkten i indrivnings-
lagen är det förbjudet att ge felaktig eller vil-
seledande information om påföljderna av en 
underlåten betalning. I lagen anges inte ut-
tryckligen att det är förbjudet att ge felaktig 
eller vilseledande information om andra fak-
torer än om påföljderna av en underlåten be-
talning. Det är dock klart att det bör anses 
strida mot god indrivningssed att ge felaktig 
eller vilseledande information vid indriv-
ningen och att det ska vara förbjudet obero-
ende av om det gäller påföljderna av en un-
derlåten betalning eller av andra faktorer som 
är av betydelse för gäldenären. 

I praktiken har det t.ex. förekommit situa-
tioner där borgenären efter det att fordran har 
förfallit till betalning i sin kontakt med gäl-
denären har börjat använda en bifirma som 
hänvisar till indrivningsverksamhet. I det fal-
let har gäldenären felaktigt kunnat få den 
uppfattningen att fordran har överlämnats till 
en indrivningsbyrå för indrivning. Ett sådant 
förfarande bidrar till att ge gäldenären en vil-
seledande bild av vilken instans som driver 
in fordran och i vilket skede indrivningen är. 
Om det är fråga om indrivning av konsu-
mentfordran kan förfarandet ge en vilsele-
dande bild även av de grunder på vilka in-
drivningskostnaderna ska bedömas. 

Av ovannämnda skäl föreslås det att be-
stämmelsen ändras så att vid indrivningen 
inte får ges osann eller vilseledande informa-
tion om påföljderna av en underlåten betal-
ning eller om andra omständigheter av bety-
delse för gäldenären. 

 
Indrivning av en skuld som preskriberats el-
ler som upphört av någon annan orsak 

I regeringens proposition till riksdagen 
med förslag till en reform av lagstiftningen 
om preskription av skulder och offentlig 
stämning (RP 187/2002 rd) har konstaterats 
att indrivning av en preskriberad skuld inte 
kan anses stämma överens med god indriv-
ningssed. Likaså konstateras i riksdagens 
lagutskotts betänkande LaUB 26/2006 rd att 
en preskriberad skuld inte kan drivas in ge-
nom utsökning eller privat. 

I praktiken har det dock förekommit situa-
tioner där indrivningen av en skuld har fort-
satt trots att skulden preskriberats. Ur gälde-
närens synvinkel är ett sådant förfarande vil-
seledande. Det kan leda till att en preskribe-
rad skuld betalas bara för säkerhets skull el-
ler endast för att en indrivning som gäldenä-
ren upplever som påtryckning ska upphöra. 

Det föreslås att bestämmelsen om god in-
drivningssed preciseras genom ett uttryckligt 
förbud att driva in en preskriberad skuld eller 
en skuld som upphört av annan orsak — t.ex. 
på grund av skuldsanering för privatpersoner. 

 
Indrivning av en fordran som bestridits 

I 4 § i indrivningslagen har indrivning av 
en fordran som bestridits inte uttryckligen 
förbjudits. I motiveringen till paragrafen 
konstateras dock att indrivningen inte heller 
får fortsättas, om gäldenären har uppgett 
sannolika skäl för att fordran saknar grund 
(RP 199/1996 rd). 

I praktiken har det förekommit oklarheter i 
fråga om när en fordran har bestridits på ett 
sådant sätt att indrivning som syftar till att få 
gäldenären att frivilligt betala inte bör fort-
sättas, utan ärendet bör föras till domstol. 
Därför föreslås det att till indrivningslagen 
fogas en ny paragraf enligt vilken det är för-
bjudet att fortsätta indrivningen, om gäldenä-
ren har bestridit sin betalningsskyldighet. 
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Däremot vore det problematiskt om ärendet 
alltid måste föras till domstol för behandling 
när gäldenären motsätter sig indrivningen 
utan att kunna ange sådana grunder som 
skulle inverka på gäldenärens betalnings-
skyldighet. Med beaktande av de kostnader 
som föranleds av en domstolsbehandling 
skulle detta även strida mot gäldenärens eget 
intresse. Därför föreslås det att indrivning får 
fortsättas trots bestridande, om gäldenären 
inte anger någon grund för bestridandet eller 
åberopar endast en sådan grund som uppen-
bart inte har någon inverkan på gäldenärens 
betalningsskyldighet. 

 
Effektivisering av iakttagandet av god in-
drivningssed 

Enligt 12 § i indrivningslagen övervakar 
konsumentombudsmannen att bestämmelser-
na om god indrivningssed iakttas när indriv-
ningen gäller en konsumentfordran. 

Det föreslås att konsumentombudsmannens 
möjligheter att snabbt och effektivt ingripa i 
förfaranden som strider mot god indrivnings-
sed förbättras. Enligt lagförslaget kan kon-
sumentombudsmannen förbjuda näringsidka-
re att fortsätta ett förfarande som strider mot 
god indrivningssed vid indrivningen av en 
konsumentfordran, om ärendet inte har avse-
värd betydelse med tanke på tillämpningen 
av lagen eller i övrigt. Till skillnad från 6 § 
2 mom. i lagen om Konsumentverket 
(1056/1998) kommer ett förbud som konsu-
mentombudsmannen meddelat med stöd av 
indrivningslagen inte att förfalla av den orsa-
ken att en näringsidkare anmäler att han eller 
hon motsätter sig meddelandet av förbudet. 
En näringsidkare som förbudet gäller får föra 
konsumentombudsmannens beslut till mark-
nadsdomstolen för behandling, om han eller 
hon så önskar. 

Det föreslås dessutom att iakttagandet av 
bestämmelserna i indrivningslagen effektivi-
seras genom att bestämmelserna om ska-
deståndsansvar ändras. Enligt förslaget ska 
den skyldighet som anges i 15 § i indriv-
ningslagen och som gäller ersättning av så-
dan skada som ett förfarande som strider mot 
lagen eller annars är felaktigt har orsakat i 
fortsättningen gälla både borgenärer och 
uppdragstagare. För att gäldenärens ersätt-

ningsskydd inte ska försvagas genom utloka-
lisering av indrivningen är borgenären skyl-
dig att även ersätta skada som uppdragstaga-
ren har orsakat genom felaktigt förfarande. 

 
3.4 Gäldenärens rätt att begära avbry-

tande av en indrivning 

För tillfället förfogar gäldenären inte över 
något effektivt sätt att avbryta en indrivning 
som gäller honom eller henne trots att det är 
uppenbart att indrivningen är onödig och re-
sultatlös och att indrivningen endast obefogat 
ökar de indrivningskostnader som gäldenären 
ska betala. Gäldenären kan t.ex. redan ha 
fordringar som drivs in genom utsökning och 
anteckningar om betalningsstörningar i kre-
ditupplysningsregistret. Särskilt i sådana si-
tuationer är det oändamålsenligt att det, när 
en ny fordran förfaller till betalning, ska vara 
möjligt att starta en ny indrivningsprocess 
som består av flera faser i syfte att få gälde-
nären att frivilligt betala fordran, vilket inne-
bär att indrivningskostnaderna ökar gäldenä-
rens skuldbelopp. Tvärtom kan det vara till 
fördel för gäldenären att alla fordringar drivs 
in centralt genom utsökningen. 

Den rättsliga indrivningen föranleder natur-
ligtvis också kostnader för gäldenären. Det 
totala kostnadsbeloppet blir dock mindre om 
gäldenären genom egna åtgärder kan begrän-
sa att nya indrivningskostnader som baserar 
sig på indrivningslagen uppstår i en situation 
där fordran sannolikt slutligen ändå överläm-
nas till rättslig indrivning. 

Av ovannämnda orsaker föreslås det att till 
indrivningslagen fogas en ny paragraf om 
gäldenärens rätt att begära att indrivningen 
avbryts och fordran överlämnas till rättslig 
indrivning. Om gäldenären lägger fram en 
sådan begäran får indrivning som syftar till 
gäldenärens frivilliga betalning enligt indriv-
ningslagen fortsättas endast om ersättning för 
de kostnader som föranleds av detta inte 
krävs av gäldenären. 

När gäldenären har lagt fram begäran om 
att indrivningen ska avbrytas kan borgenären 
anhängiggöra fordringsärendet i domstolen 
eller ansöka om utsökning av en direkt ut-
sökningsbar fordran. Gäldenärens begäran 
om avbrytande av indrivningen innebär dock 
inte att borgenären blir skyldig att driva in 
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fordran i domstol eller att ansöka om utsök-
ning. 

Syftet med förslaget är att öka gäldenärens 
möjlighet att inverka på indrivningsförfaran-
det. Detta är principiellt sett viktigt med tan-
ke på att gäldenären i sista hand är ansvarig 
för de kostnader som föranleds av indriv-
ningen. 

Den föreslagna regleringen kan inte anses 
oskälig ur borgenärens synvinkel. Borgenä-
ren kommer fortfarande att ha rätt att driva in 
sin fordran i domstolen och genom utsök-
ning. Begäran om avbrytande hindrar inte 
heller helt frivillig indrivning, om borgenären 
vill fortsätta indrivningen på egen bekostnad. 
Regleringen kan ses som en precisering av 
förbudet att orsaka onödiga kostnader som 
ingår i den gällande lagen. Enligt grundlags-
utskottets praxis hindrar inte borgenärens 
egendomsskydd att man föreskriver om nöd-
vändiga begränsningar av ersättningsskyl-
digheten när det gäller indrivningskostnader-
na (GrUU 27/2004 rd). 

Avsikten är att den föreslagna bestämmel-
sen ska gälla endast indrivning av konsu-
mentfordringar. När indrivningen gäller en 
fordran som förfaller i flera poster får avbry-
tande av indrivningen dock begäras endast 
om fordran har förfallit till betalning i sin 
helhet. 

För att konsumenterna ska vara medvetna 
om sin rätt att kunna avbryta en indrivning 
bör gäldenären i betalningskrav som gäller en 
konsumentfordran i fortsättningen informeras 
om denna rätt. För gäldenären ska även för-
klaras hur man begär avbrytande av indriv-
ning och de rättsliga följderna av begäran om 
avbrytande. 

 
3.5 Indrivningskostnader för konsu-

mentfordran 

Allmänt 

I sitt betänkande (LaUB 14/2004) med an-
ledning av den regeringsproposition som 
ledde till en ändring av indrivningslagen som 
trädde i kraft vid ingången av maj 2005 kon-
staterade riksdagens lagutskott att utveck-
lingen av indrivningskostnaderna måste föl-
jas upp regelbundet. Utskottet ansåg att för 
de aktörer som bedriver inkassoverksamhet i 

yrkesmässigt syfte är det viktigt att se till att 
de lagstadgade högsta beloppen stämmer 
överens med kostnadsutvecklingen inom 
branschen och att de därmed står i samklang 
med de skäliga kostnader som aktörerna har 
för att sköta indrivningen på behörigt sätt. 

De lagstadgade indrivningskostnadernas 
maximibelopp har inte ändrats efter 2005. 
Det föreslås att de nu ändras. Vid övervägan-
de av nya maximibelopp har särskilt följande 
synpunkter beaktats: 

Enligt Statistikcentralens konsumentprisin-
dex var inflationen från år 2005 till april 
2012 ca 18 procent. 

Enligt producentprisindexet var prisutveck-
lingen för de tjänster som företagen produce-
rar för andra företag och för den offentliga 
sektorn från år 2005 till det första kvartalet år 
2012 ca 19 procent. 

Utvecklingen av inkomstnivån i kreditupp-
gifts- och indrivningsbranschen från oktober 
2005 till oktober 2011 var enligt de uppgifter 
som erhållits ca 22 procent. Uppgifternas till-
förlitlighet försämras dock av de strukturella 
förändringar som har skett i de uppgifter som 
utgör grund för statistiken. 

I själva verket har praxis när det gäller in-
drivning av fordringar utvecklats i förhållan-
de till den situation som rådde när den före-
gående lagändringen bereddes. Fakturerings- 
och indrivningsprocesserna har utvecklats 
och blivit mera automatiska och kostnadsef-
fektiva. T.ex. indrivningsbreven skrivs auto-
matiskt ut från datasystemen. Indrivningsby-
råerna använder ofta nättjänster i sin kontakt 
med konsumentgäldenärerna, vilket minskar 
arbetsinsatsen och kostnaderna för indriv-
ningsbyråerna. Av dessa orsaker är det möj-
ligt att ordna indrivningen av i synnerhet små 
fordringar och sådana fordringar som drivs in 
rutinmässigt på ett mycket effektivt sätt och 
till små kostnader. Det är rättvist att även 
gäldenären har nytta av de kostnadsbespa-
ringar som föranleds av att indrivningspro-
cesserna har automatiserats. 

Oskäligt höga indrivningskostnader förvär-
rar de problem som föranleds av skuldsätt-
ningen och gör det svårare att hantera dem. 
Därför är det motiverat att i indrivningskost-
nadernas maximibelopp i fortsättningen bätt-
re beakta principen om att indrivningskost-
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nadernas belopp ska stå i skäligt förhållande 
till fordrans belopp. 

 
Kostnader som får krävas för betalningskrav 

För betalningskrav som avses i 5 § i in-
drivningslagen får högst 12 euro krävas om 
fordran är direkt utsökningsbar och annars 
högst 21 eller 45 euro. Under vissa förutsätt-
ningar får maximibeloppen överskridas. 

Maximibeloppen av sådana kostnader som 
drivs in till följd av betalningskrav som gäll-
er privaträttslig fordran, 21 eller 45 euro, be-
ror numera på om kapitalet av fordran är 
högst 250 euro eller över 250 euro. I motiven 
till den regeringsproposition RP 21/2004 rd 
som ledde till lagändringen år 2005 konstate-
rades att meningen inte är att man vid indriv-
ningen av en sedvanlig och ostridig konsu-
mentfordran utan vidare ska kunna kräva det 
högre maximibeloppet. Också i dessa fall bör 
man enligt motiven beakta den mängd arbete 
som faktiskt utförts och de kostnader som de 
facto orsakats. Den här principen som angetts 
i motiven verkar inte ha genomförts i prakti-
ken på det sätt som avsetts. För betalnings-
krav debiteras i allmänhet enligt den högsta 
nivån. 

Enligt en helhetsbedömning av de faktorer 
som nämnts i föregående avsnitt föreslås det 
i fråga om de kostnader som tas ut till följd 
av betalningskrav att privaträttsliga fordring-
ar som till sitt kapital är högst 100 euro i 
fortsättningen jämställs med direkt utsök-
ningsbara fordringar. Detta är motiverat ef-
tersom det är fråga om mycket liknande ford-
ringar som drivs in rutinmässigt. Det föreslås 
att den maximala kostnadsdebiteringen för 
betalningskrav som gäller vardera fordringen 
är 14 euro. 

För betalningskrav som gäller en privat-
rättslig fordran som till kapitalet är över 
100 euro får i fortsättningen debiteras högst 
24 euro och för ett betalningskrav som gäller 
en fordran på över 1 000 euro högst 50 euro. 

Genom den föreslagna skalan med tre steg 
strävar man efter att effektivare än för närva-
rande uppnå det mål som framgår av motiven 
till den tidigare lagändringen, nämligen att 
oskäligt stora kostnader inte får tas ut för be-
talningskrav som gäller sedvanliga och tydli-
ga konsumentfordringar. 

Om flera betalningskrav gäller samma 
fordran är kostnaderna för senare betalnings-
krav på grund av att de i allmänhet föranleder 
mindre arbete lägre än första gången, efter-
som största delen av det arbete som utförts på 
grund av ärendet hänför sig till mottagandet 
av indrivningsuppdraget. Därför föreslås det 
att det föreskrivs att om det är fråga om ett 
nytt betalningskrav som gäller samma ford-
ran får de kostnader som debiteras uppgå till 
högst hälften av maximibeloppet av kostna-
derna för det första betalningskravet. 

De föreslagna ändringarna har ingen inver-
kan på principen för den reglering som gäller 
indrivningskostnaderna för konsumentford-
ringar, enligt vilken gäldenären är skyldig att 
ersätta endast de faktiska skäliga kostnader 
som orsakas borgenären av indrivningen. 
Avsikten är alltså att de i lag stadgade euro-
belopp som gäller kostnaderna för indrivning 
av konsumentfordringar inte ska utgöra stan-
dardersättningar utan endast maximibelopp. 

 
 

Beloppet av kostnader när den som bedriver 
indrivningsverksamhet hör till samma eko-
nomiska helhet som borgenären 

Vissa borgenärer använder sådana utövare 
av indrivningsverksamhet för indrivning av 
sina fordringar som hör till samma ekono-
miska helhet som borgenären. Sådana utöva-
re av indrivningsverksamhet är enligt lagen 
om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet 
(517/1999) befriade från skyldigheten att an-
söka om koncession. Trots att indrivningen 
utförs av en ovannämnd utövare av indriv-
ningsverksamhet krävs av konsumentgälde-
närer i praktiken ersättning för indrivnings-
kostnaderna som om det gällde indrivning 
som utförs av en uppdragstagare som agerar 
självständigt med tanke på både verksamhe-
ten och ekonomin. På detta sätt kringgår man 
de bestämmelser i indrivningslagen enligt 
vilka beloppet av de maximikostnader som 
kan krävas för borgenärens egen betalnings-
uppmaning är lägre än beloppet av de maxi-
mikostnader som kan krävas för en betal-
ningsuppmaning som lämnats av uppdragsta-
garen. 

Av nämnda orsaker föreslås det att i lagen 
tas in en bestämmelse enligt vilken den som 
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bedriver indrivningsverksamhet och som hör 
till samma koncern som borgenären inte får 
kräva större kostnader för betalningskravet 
av gäldenären än vad borgenären själv skulle 
få kräva för en skriftlig betalningspåminnel-
se, dvs. 5 euro. Avsikten är att bestämmelsen 
ska gälla även en sådan situation där borge-
nären och den som bedriver indrivningsverk-
samhet står under samma fysiska persons be-
stämmande inflytande. 

 
 

Antal betalningskrav som berättigar till kost-
nadsersättning 

I praktiken har konstaterats att antalet be-
talningspåminnelser och betalningskrav in-
verkar mest på det totala beloppet av indriv-
ningskostnader. I Rättspolitiska forskningsin-
stitutets undersökning om indrivningskostna-
derna (Rättspolitiska forskningsinstitutets 
forskningsrapporter 98, 2009) har konstate-
rats att man ofta överskrider den rekommen-
dation om högst två betalningskrav, inklusive 
betalningspåminnelsen, som hör till god in-
drivningssed. 

För att förhindra att det totala beloppet av 
indrivningskostnaderna ökar oskäligt genom 
flera betalningskrav föreslås att i lagen tas in 
en bestämmelse enligt vilken kostnader i re-
gel kan krävas av gäldenären för högst två 
betalningskrav. 

 
 

Kostnader som krävs för förlängning av be-
talningstiden 

I praktiken har man noterat att konsument-
gäldenärer ofta krävs på oproportionellt stora 
kostnader för förlängning av betalningstiden. 
För att förhindra oskäliga kostnadsdebite-
ringar föreslås att i lagen tas in en bestäm-
melse enligt vilken för förlängning av betal-
ningstiden på gäldenärens begäran får krävas 
högst 5 euro i kostnader av konsumentgälde-
nären. 

Dessutom föreslås det att det är tillåtet att 
kräva kostnader för förlängning av betal-
ningstiden endast om betalningstiden för-
längs med minst 14 dagar. Avsikten är att 
förhindra att gäldenärens kostnadsansvar 
onödigt ökas genom att upprepade gånger 

kräva kostnader för mycket korta förläng-
ningar av betalningstiden. 

 
 

Kostnader som krävs för en betalningsplan 

Enligt 10 a § i indrivningslagen får för en 
skriftlig betalningsplan som omfattar hela 
den återstående fordran och som utarbetats 
tillsammans med gäldenären krävas högst 
30 euro. 

Det föreslås ändringar i maximibeloppet 
för indrivningskostnader som får krävas för 
uppgörande av en betalningsplan. Syftet är 
att kostnadsdebiteringarna ska stå i ett sakli-
gare förhållande till fordringarnas storlek och 
till den arbetsinsats som betalningsplanen 
kräver. Därför föreslås att maximibeloppet av 
kostnadsdebiteringen i regel är 20 euro. När 
det gäller en privaträttslig fordran på över 
100 euro och betalningsplanen omfattar flera 
än fyra betalningsposter, är maximibeloppet 
av kostnadsdebiteringen beroende på ford-
rans storlek antingen 30 eller 50 euro. För att 
sporra parterna att förhandla om längre, och 
med tanke på gäldenärens betalningsförmå-
ga, mera realistiska betalningsplaner föreslås 
det att antalet betalningsposter beaktas i max-
imibeloppet av kostnadsdebiteringen. 

Dessutom föreslås det att i lagen tas in en 
begränsning enligt vilken av gäldenären i re-
gel får krävas kostnader för högst en betal-
ningsplan. Syftet med ändringen är att säker-
ställa att man tillräckligt noggrant sätter sig 
in i gäldenärens övergripande situation redan 
när den första betalningsplanen görs upp och 
att planen blir realistisk i förhållande till gäl-
denärens betalningsförmåga. Då kan man 
undvika att indrivningskostnaderna stiger 
onödigt mycket genom återkommande betal-
ningsplaner. 

 
 

Gäldenärens totalkostnadsansvar 

Enligt 10 c § i indrivningslagen får för in-
drivningen av en och samma konsumentford-
ran hos gäldenären som indrivningskostnader 
krävas sammanlagt högst 190 euro, om ford-
rans kapital uppgår till högst 250 euro, och 
högst 220 euro om fordrans kapital överstiger 
250 euro. 
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Av den regeringsproposition som ledde till 
att paragrafen stiftades framgår att grade-
ringen och maximibeloppen har motsvarat 
den då gällande graderingen och maximibe-
loppen för grundtaxan för rättegångskostna-
derna för ostridiga indrivningsmål. 

Ett viktigt mål med denna proposition är att 
förhindra att indrivningskostnaderna blir 
oskäligt höga och att betalningsskyldigheten 
när det gäller dem ytterligare försvårar gäl-
denärens betalningssvårigheter. Ur denna 
synvinkel är det motiverat att man i fortsätt-
ningen som utgångspunkt för gäldenärens to-
talkostnadsansvar tar det belopp av skäliga 
kostnader som orsakas av indrivningsåtgär-
der som ingår i en saklig indrivningsprocess. 
Av dessa orsaker föreslås det att gäldenärens 
totalkostnadsansvar vid indrivning av en 
konsumentfordran minskas. Enligt förslaget 
är kostnadsansvaret högst 60 euro om ford-
rans kapital uppgår till högst 100 euro, högst 
90 euro om fordrans kapital uppgår till högst 
1 000 euro och för större fordringar högst 
160 euro. 

De föreslagna maximibeloppen motsvarar 
det sammanlagda beloppet av maximikostna-
derna för två betalningspåminnelser, två be-
talningskrav och en betalningsplan höjt med 
15 procent och avrundat till närmaste tio 
euro. Avsikten med den föreslagna margina-
len på 15 procent är att täcka skäliga kostna-
der för eventuella andra nödvändiga indriv-
ningsåtgärder. En sådan annan indrivningsåt-
gärd kan vara t.ex. förlängning av betalnings-
tiden på gäldenärens begäran. Det som kon-
staterats i detta stycke gäller bara sättet på 
vilket man har kommit fram till maximibe-
loppen för totalkostnadsansvaret vid bered-
ning av förslaget. I praktiken kan det natur-
ligtvis förekomma variationer när det gäller 
vilken typ av kostnader för indrivningsåtgär-
der som det totala beloppet av indrivnings-
kostnaderna i varje enskilt fall består av. 

Enligt förslaget får de föreslagna maximi-
beloppen i undantagsfall överskridas. 

Det föreslås att maximibeloppet för det to-
talkostnadsansvar som ska iakttas vid indriv-
ning av direkt utsökningsbara konsument-
fordringar sänks från nuvarande 59 euro till 
51 euro. Det motsvarar det sammanlagda be-
loppet av maximikostnaderna för två betal-

ningspåminnelser, två betalningskrav och en 
betalningsplan. 

 
3.6 Avräkning av betalningar från de 

delar som fordran består av 

Enligt 6 kap. 4 § i utsökningsbalken 
(705/2007) ska utmätningsmannen avräkna 
de influtna medlen i första hand från räntan 
på varje fordran, därefter från kapitalet och 
sist från kostnaderna. Samma avräkningsord-
ning har sedan gammalt iakttagits med stöd 
av 9 kap. 5 § i handelsbalken när det gäller 
ränta och kapital inom även andra förhållan-
den än utsökning. 

Utöver utsökning finns inte i lag några be-
stämmelser om i vilken ordning gäldenärens 
betalning ska räknas av från å ena sidan den 
egentliga fordran och å andra sidan indriv-
ningskostnaderna. I praktiken räknas betal-
ningen i första hand av från kostnaderna och 
först efter det från den egentliga fordran. 

Det föreslås att det i indrivningslagen tas in 
en ny bestämmelse om hur de medel som in-
flutit vid indrivningen räknas av från de delar 
som fordran består av. Den föreslagna be-
stämmelsen motsvarar i sak den bestämmelse 
i utsökningsbalken som nämnts ovan. Gälde-
närens betalningar ska alltså i första hand 
räknas av från egentliga fordringar och när 
dessa betalats från kostnaderna. Avsikten är 
att bestämmelsen tillämpas endast på indriv-
ning av konsumentfordringar. 

Vid utsökning av lön och näringsinkomst 
kan avvikelse från avräkningsordningen en-
ligt 6 kap. 4 § i utsökningsbalken göras ge-
nom ett betalningsavtal som parterna ingår 
enligt 4 kap. 60 § i utsökningsbalken. Den 
bestämmelse om avräkning som föreslås i in-
drivningslagen hindrar inte borgenären att 
räkna av de medel som gäldenären betalar på 
ett för gäldenären fördelaktigare sätt, dvs. i 
första hand från kapitalet och i andra hand 
från räntan. Enligt förslaget kan man inte ge-
nom avtal avvika från prioriteringen mellan 
egentliga fordringar och indrivningskostna-
derna när det gäller avräkningsordningen. 

Genom förslaget förenhetligas avräknings-
ordningen för betalningar vid frivillig indriv-
ning och utsökning. På detta sätt undviker 
man problem som olika avräkningsordningar 
föranleder t.ex. i sådana situationer där ford-
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ringar drivs in ibland genom utsökning och 
ibland genom frivillig indrivning. 

Syftet med förslaget är också att öka insy-
nen i indrivningskostnaderna och på det sät-
tet trygga att inte oskäliga indrivningskost-
nader krävs av gäldenären. Den avräknings-
ordning som för närvarande iakttas leder till 
att om gäldenären gör avbetalningar på sin 
fordran räknas dessa i första hand av från in-
drivningskostnaderna, vilkas belopp borgenä-
ren ensidigt bestämmer. Konsumentgäldenä-
ren har inte någon realistisk möjlighet att i 
olika skeden av indrivningen övervaka att 
hans eller hennes avbetalningar räknas av 
endast från indrivningskostnader som till sin 
grund och sitt belopp är sakliga, eller att be-
strida varje enskild kostnadsfordran som han 
eller hon anser ogrundad eller oskälig. 

På grund av den avräkningsordning som 
iakttagits är det ofta omöjligt för en domstol 
som behandlar indrivningsmål att få en hel-
hetsbild av vilket belopp av indrivningskost-
nader som redan tidigare har drivits in hos 
gäldenären utöver det som kanske ännu krävs 
i talan. Av den anledningen är det i praktiken 
omöjligt att bedöma t.ex. om bestämmelserna 
om maximibeloppet av konsumentgäldenä-
rens totalkostnadsansvar har iakttagits i kra-
vet på indrivningskostnader. 

 
3.7 Indrivningskostnader för direkt ut-

sökningsbara fordringar 

Enligt 10 § 3 mom. i indrivningslagen är 
indrivningskostnaderna för direkt utsök-
ningsbara konsumentfordringar direkt utsök-
ningsbara. Enligt bestämmelsen gäller det 
kostnader som orsakats oberoende av om 
fordran drivs in av borgenären själv eller av 
en uppdragstagare för borgenärens räkning. 

Bestämmelsen har i praktiken tolkats så att 
det för en indrivningsbyrå eller annan upp-
dragstagare som driver in direkt utsöknings-
bara fordringar uppstår rätt att i sitt eget 
namn kräva ersättning för indrivningskostna-
derna av gäldenären, och att uppdragstagaren 
som sökande kan kräva dessa av gäldenären 
även genom utsökning. När bestämmelsen 
har förståtts på detta sätt har den lett till att 
en indrivningsbyrå kan fortsätta att driva in 
indrivningskostnaderna genom utsökning 
ännu efter det att den egentliga fordran —  

t.ex. en fordran som gäller kommunens 
kundavgifter — har returnerats till borgenä-
ren efter ett resultatlöst indrivningsförsök 
och man har upphört med indrivningen. Det 
faktum att den egentliga fordran och indriv-
ningskostnaderna är skilda fordringar vid ut-
sökningen strider dessutom mot bestämmel-
sen om avräkning i 6 kap. 4 § i utsöknings-
balken. 

Den tillämpade praxisen har även ökat 
kostnaderna för gäldenären särskilt i sådana 
fall där den ursprungliga fordran drivs in se-
parat genom utsökning, eftersom gäldenären 
då har varit tvungen att betala tabellavgiften 
för utsökning för vardera. 

Genom den rådande tolkningen av 10 § 
3 mom. i indrivningslagen har mellan indriv-
ningsbyrån och gäldenären skapats ett slags 
direkt skuldförhållande, trots att det mellan 
indrivningsbyrån och gäldenären egentligen 
inte finns något avtalsförhållande eller något 
annat därmed jämförbart förhållande enligt 
vilket gäldenären är betalningsskyldig i för-
hållande till indrivningsbyrån. Indrivningsby-
rån har ett avtalsförhållande som gäller sköt-
seln av indrivningsuppdraget med borgenä-
ren, och den kan ha fordringar på basis av 
skötseln av indrivningsuppdraget endast i 
förhållande till avtalsparten, dvs. borgenären. 

I fortsättningen är det motiverat att som ut-
gångspunkt för regleringen välja att en in-
drivningsbyrå på basis av ett uppdragsavtal 
med borgenären kan ha fordran endast på 
borgenären och att den inte kan driva in in-
drivningskostnader i form av en egen fordran 
på gäldenären. Gäldenären är å sin sida an-
svarig gentemot borgenären både för sådana 
indrivningskostnader som har berott på bor-
genärens egna indrivningsåtgärder och för 
sådana kostnader som föranleds av att borge-
nären ska betala ersättning till indrivningsby-
rån för skötseln av indrivningsuppdraget. 

Det föreslås att bestämmelserna om ersätt-
ning av indrivningskostnader ändras i enlig-
het med vad som konstaterats ovan. Genom 
den föreslagna ändringen understryks att 
borgenären vid indrivning av direkt utsök-
ningsbara fordringar är ansvarig även för att 
de indrivningskostnader som drivs in hos 
gäldenären är riktiga. Dessutom förhindras 
på detta sätt att den egentliga fordran och in-
drivningskostnaderna skiljs från varandra vid 
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utsökning. På det sättet tryggas att bestäm-
melsen om avräkning vid utsökning iakttas 
även i dessa ärenden och förhindras att onö-
diga tabellavgifter drivs in hos gäldenären. 

Bestämmelsen i 10 § 3 mom. i indrivnings-
lagen om direkt utsökningsbara indrivnings-
kostnader gäller numera endast direkt utsök-
ningsbara konsumentfordringar. Nu föreslås 
en bestämmelse om att indrivningskostna-
derna är direkt utsökningsbara även när det 
gäller sådana direkt utsökningsbara fordring-
ar som inte är konsumentfordringar. Avsikten 
är att indrivningskostnaderna ska vara direkt 
utsökningsbara endast till den del kostnader-
nas belopp vid indrivning av avgifter som 
hör till tillämpningsområdet för direktivet 
(t.ex. försäkringspremier) inte överstiger be-
loppet av den standardersättning för indriv-
ningskostnader som baserar sig på direktivet. 
Om det gäller någon annan fordran än sådan 
som hör till tillämpningsområdet för direkti-
vet (såsom ett offentligt samfunds fordran), 
är kostnaderna direkt usökningsbara till den 
del beloppet inte överstiger det maximibe-
lopp som föreskrivits för direkt utsöknings-
bara indrivningskostnader för konsument-
fordringar. 

Begränsningarna i euro angår alltså vid in-
drivning av direkt utsökningsbara företags-
fordringar endast frågan till vilken del kost-
nadsfordran är direkt utsökningsbar. De hind-
rar inte att företagsgäldenärer krävs på in-
drivningskostnader som överstiger de euro-
belopp som nämns i lagen, men till denna del 
kan en kostnadsfordran inte drivas in genom 
utsökning utan avgörande i domstol. 

 
3.8 Användning av tratta 

Enligt 7 § i indrivningslagen får en tratta 
inte användas för att driva in en konsument-
fordran. Det finns inga bestämmelser i lag 
om användning av tratta för att driva in en 
företagsfordran. Detta kan anses som ett 
missförhållande med beaktande särskilt av att 
osaklig indrivning av fordran med tratta kan 
förorsaka företaget betydande skada. Den 
oreglerade situationen har lett till okunskap 
om förutsättningarna för användning av tratta 
i företagen i egenskap av både borgenär och 
gäldenär. Dessutom har det gett instanser 
som bedriver svikligt förfarande ett sätt att 

genom påtryckning få ett företag att betala 
ogrundade räkningar. 

Det föreslås att i indrivningslagen tas in 
nya bestämmelser om användningen av tratta 
vid indrivning av fordran. Genom bestäm-
melserna blir företagsgäldenärers situation 
klarare och bättre när de förutsättningar och 
rutiner som numera ska iakttas vid saklig in-
drivning genom tratta skrivs in i lagen. 

 
 

4  Proposit ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushållen 

De föreslagna bestämmelserna om indriv-
ningskostnader för konsumentfordran tryggar 
effektivare än tidigare att indrivningskostna-
der inte kan tjänas in som självändamål och 
att kostnadsbeloppet inte stiger oskäligt i för-
hållande till fordrans belopp. Detta har i all-
mänhet en positiv inverkan på hushåll som 
har betalningssvårigheter. 

Men det är också möjligt att borgenärerna 
reagerar på bestämmelserna som begränsar 
indrivningskostnadernas belopp så att man 
allt snabbare börjar överlämna konsument-
fordringar till rättslig indrivning. Om så 
skedde skulle för allt fler gäldenärer uppstå 
kostnader för rättslig indrivning samt anteck-
ning om betalningsstörning. Det är dock inte 
motiverat att anse det vara sannolikt att nå-
gon större förändring sker i borgenärernas 
förfarande när det gäller indrivning av kon-
sumentfordringar. Det är sannolikt viktigare 
för borgenärerna att indrivningen är resultat-
rik än hur stor ersättning för indrivningskost-
naderna borgenären har rätt att kräva av gäl-
denären. Det är därför inte sannolikt att bor-
genärerna till följd av att bestämmelserna om 
indrivningskostnader ändras skulle låta bli att 
vidta resultatrika indrivningsåtgärder. 

En del av de obetalda fordringarna över-
lämnas slutligen i alla fall till rättslig indriv-
ning och leder till anteckning om betalnings-
störning. I sådana situationer kan det t.o.m. 
vara till gäldenärens fördel att indrivningen 
inte drar ut på tiden. På detta sätt avbryts 
skuldsättningsutvecklingen snabbare. Samti-
digt blir det sammanlagda beloppet av kost-
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naderna för frivillig indrivning och rättslig 
indrivning mindre. 

Den föreslagna bestämmelse enligt vilken 
gäldenären kan begära att indrivningen av-
bryts och ärendet överlämnas till rättslig in-
drivning har särskilt betydelse för de hushåll 
som befinner sig i den sämsta ekonomiska si-
tuationen. Då kan t.ex. en sådan gäldenär 
som redan tidigare har fordringar som drivs 
in genom utsökning helt undvika det kost-
nadsansvar som hänför sig till frivillig in-
drivning. 

 
Konsekvenser för företag och upphandlande 
enheter i egenskap av gäldenär 

Den bestämmelse enligt direktivet som 
gäller borgenärens rätt att få 40 euro i fast er-
sättning så snart en betalning är ens lite för-
senad sporrar företag och upphandlande en-
heter att utveckla sin ekonomiförvaltning så 
att fakturor och andra prestationer betalas se-
nast på förfallodagen och att oavsiktliga 
dröjsmål med betalningar undviks effektivare 
än för närvarande. Om företagen och de upp-
handlande enheterna lyckas med detta kom-
mer bestämmelsen inte att orsaka dem mer-
kostnader. 

Skyldigheten att betala en fast ersättning 
för försenade betalningar kan dock bidra till 
att försämra t.ex. de ekonomiska svårigheter 
som småföretag som lider av tillfälliga finan-
sieringsproblem har. 

När det gäller den maximala betalningsti-
den har bestämmelserna som baserar sig på 
direktivet knappt någon betydelse alls med 
tanke på upphandlande enheter. I de allmän-
na avtalsvillkor som för närvarande i regel 
används vid offentlig upphandling är betal-
ningstiderna inte längre än vad som nu före-
slås. 

 
Konsekvenser för företag och offentliga sam-
fund i egenskap av borgenär samt för företag 
i indrivningsbranschen 

Bestämmelsen om en fast ersättning på 
40 euro som baserar sig på direktivet minskar 
enligt vad som konstaterats ovan sannolikt 
oavsiktliga dröjsmål med betalningar. Detta 
har positiva konsekvenser för företag som 
befinner sig i borgenärsställning när de allt 

oftare kan få betalning för en fordran på för-
fallodagen. Om ett företag i fortsättningen 
vill utnyttja sin rätt att ta ut en fast ersättning 
för indrivningskostnaderna kan det i början 
föranleda vissa administrativa kostnader t.ex. 
på grund av ändring av it-system. 

Det är svårt att bedöma konsekvenserna av 
de ändringar som föreslås i bestämmelserna 
om indrivningskostnader för företag och of-
fentliga samfund i borgenärsställning samt 
företag i indrivningsbranschen, eftersom 
konsekvenserna till stor del beror på dessas 
egna affärsbeslut och t.ex. på hur företag i 
indrivningsbranschen i fortsättningen prissät-
ter sin service. 

Den föreslagna bestämmelsen om att medel 
som influtit när konsumentfordringar drivs in 
får avräknas från indrivningskostnaderna 
först när den egentliga fordran har betalats 
kräver ändringar i it-systemen hos företag 
och myndigheter som driver in konsument-
fordringar. Ändringarna i it-systemen föran-
leder sannolikt avsevärda kostnader. Enligt 
förslaget ska den nya bestämmelsen om av-
räkning dock börja tillämpas först om ca ett 
år efter det att lagen blivit stadfäst. På det 
sättet ser man till att ändringarna av it-
systemen inte behöver genomföras i bråds-
kande ordning och stävjar därigenom de 
kostnader som föranleds av ändringarna. 

Borgenären och företag i indrivningsbran-
schen föranleds också i någon mån administ-
rativa merkostnader t.ex. på grund av den fö-
reslagna skyldigheten att i betalningskravet 
uppge borgenärens ursprungliga namn. 

 
Konsekvenser för konkurrensen mellan före-
tag och för marknadens funktionsduglighet 

Preciseringen av bestämmelserna om god 
indrivningssed och indrivningskostnaderna 
för konsumentfordringar förbättrar markna-
dernas funktionsduglighet. Genom exaktare 
reglering och effektivare myndighetstillsyn 
förhindras att företag som bedriver osaklig 
verksamhet får konkurrensfördel i förhållan-
de till företag som iakttar god indrivningssed. 

 
Konsekvenser för samhällsekonomin 

Bestämmelsen om den fasta ersättningen på 
40 euro som baserar sig på direktivet kan på 
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det sätt som redogjorts för ovan bidra till att 
företag och upphandlande enheter allt effek-
tivare försöker undvika oavsiktliga dröjsmål 
med betalningar. Det förbättrar möjligheterna 
för företag i borgenärsställning att förutse de 
inkomster som kommer in och stärker deras 
betalningsberedskap. Detta har positiva kon-
sekvenser för samhällsekonomin. 

Likaså har omarbetningen av indrivnings-
lagen positiva konsekvenser för samhälls-
ekonomin. Sänkningen av indrivningskost-
naderna för konsumentfordringar bidrar till 
att förhindra att skuldsättningsproblemen blir 
värre och underlätta skötseln av dem. På det 
sättet kan gäldenärer oftare kvarstå som akti-
va samhällsmedlemmar och använda de 
pengar som sparats in från indrivningskost-
naderna till skötseln av egentliga skulder och 
till annan konsumtion. 

De föreslagna ändringarna av indrivnings-
kostnaderna ökar sannolikt intresset hos före-
tag och offentliga samfund i borgenärsställ-
ning för vilka indrivningsåtgärder som är re-
sultatrikast i förhållande till de kostnader 
som indrivningen föranleder. Det bidrar till 
att både borgenärerna själva och indrivnings-
byråerna utvecklar sin indrivningsverksam-
het så att den blir mera kostnadseffektiv. 

Trots att det föreslås att maximibeloppen 
för indrivningskostnaderna för konsument-
fordringar sänks kommer indrivningskostna-
derna även efter sänkningen att vara kännba-
ra för konsumentgäldenären. Enligt detta kan 
man bedöma att förslagen inte har någon ne-
gativ inverkan på konsumentgäldenärernas 
betalningsmoral. 

 
4.2 Konsekvenser för myndigheternas 

verksamhet 

Tingsrätter 

Det är svårt att bedöma vilka konsekvenser 
ändringarna i indrivningslagen har för be-
handlingen av indrivningsmål i tingsrätten. 
Konsekvenserna kan också delvis gå i olika 
riktningar. 

Å ena sidan är det möjligt att indrivnings-
målen ökar i någon mån om borgenärerna på 
grund av ändringen av bestämmelserna om 
kostnaderna snabbare överlämnar fordringar-
na till rättslig indrivning. Såsom ovan kon-

staterats kan det dock inte anses sannolikt att 
det sker någon betydande ändring i förhål-
lande till den rådande situationen. 

Å andra sidan kan de föreslagna ändringar-
na bidra till att hejda sådan kreditgivning där 
verksamhetens lönsamhet har baserat sig på 
indrivning av oskäligt höga indrivningskost-
nader och andra kostnader hos gäldenärerna. 
Detta kan på lång sikt minska antalet indriv-
ningsmål avsevärt i synnerhet om även rätte-
gångskostnaderna för ostridiga indrivnings-
mål begränsas. 

De föreslagna preciseringarna i bestämmel-
serna om indrivningskostnader för konsu-
mentfordringar bidrar till att underlätta avgö-
randena i praktiken och den interna arbets-
gången i ostridiga indrivningsmål i tingsrät-
terna. Man kan anta att omarbetningen leder 
till att en allt mindre del av nämnda ärenden 
måste överföras från kanslipersonalen till 
tingsnotarien för avgörande på grund av att 
de indrivningskostnader som krävs verkar 
klart ogrundade eller oskäliga. 

Som helhet kan man bedöma att genomfö-
randet av förslagen inte kräver att tingsrätter-
nas resurser ökas. 

 
Utsökningsmyndigheterna 

De konsekvenser som omarbetningen har 
för utsökningsmyndigheternas uppgifter lig-
ger delvis i linje med de konsekvenser som 
konstaterats i fråga om tingsrätterna. Dessut-
om skulle antalet utsökningsärenden minska 
särskilt på grund av att indrivningen av in-
drivningskostnader som en från den huvud-
sakliga fordran separat fordran betydligt 
minskar. Som helhet bedömt kommer ge-
nomförandet av förslagen inte att förutsätta 
att utsökningsmyndigheternas resurser ökas. 

En höjning av dröjsmålsräntans belopp till 
den del den betalningen hör till tillämpnings-
området för direktivet orsakar ändringar i it-
systemet för utsökningen. Detta torde dock 
inte föranleda några höga kostnader. 

 
Konsumentverket och Regionförvaltnings-
verket i Södra Finland 

Omarbetningen av indrivningslagen inver-
kar på de uppgifter som Konsumentverket 
och Regionförvaltningsverket i Södra Fin-
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land i egenskap av tillsynsmyndigheter har 
närmast direkt efter det att lagen trätt i kraft. 
På grund av omarbetningen måste Konsu-
mentverket t.ex. se över sina anvisningar om 
god indrivningssed vid konsumentindrivning. 
På lång sikt kan en mera exakt reglering leda 
till att begäran om åtgärd inte lika ofta läm-
nas till tillsynsmyndigheterna. I det stora hela 
har förslagen inte någon betydande inverkan 
på tillsynsmyndigheternas verksamhet eller 
behovet av resurser. 

 
Marknadsdomstolen 

Marknadsdomstolen får endast sporadiskt 
ärenden som gäller tillämpning av indriv-
ningslagen och lagen om reglering av avtals-
villkor mellan näringsidkare. Omarbetningen 
beräknas inte ha någon betydande inverkan 
på antalet ärenden som förs till marknads-
domstolen för behandling. 

 
Ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning 

Förslagen beräknas inte ha någon betydan-
de inverkan på efterfrågan på ekonomisk 
rådgivning och skuldrådgivning. 

 
4.3 Övriga samhällskonsekvenser 

Konsekvenser för medborgarnas ställning i 
samhället 

Den föreslagna bestämmelsen om att medel 
som influtit när en konsumentfordran drivs in 
får räknas av från indrivningskostnaderna 
först när den egentliga fordran har betalats 
kommer att stärka konsumentgäldenärers 
ställning betydligt. Genom den föreslagna 
bestämmelsen om avräkning kommer gälde-
närer att ha klart bättre möjligheter att kon-
trollera hur stora indrivningskostnader som 
krävs av honom eller henne och vid behov 
bestrida indrivningskostnadernas belopp. 

Konsumentgäldenärernas ställning och 
möjligheter att påverka stärks ytterligare av 
den förslagna bestämmelse enligt vilken en 
gäldenär har rätt att begära att en indrivning 
enligt indrivningslagen avbryts och att ären-
det överlämnas till rättslig indrivning. 

De föreslagna bestämmelser enligt vilka 
det förbjuds att driva in en preskriberad ford-

ran eller en fordran som av annat skäl upp-
hört och förtydligas förfarandet vid indriv-
ning av en fordran som bestridits tryggar sär-
skilt konsumenternas och småföretagarnas 
ställning. Rättsskyddet för småföretagare 
förbättras även genom de föreslagna be-
stämmelserna, enligt vilka förutsättningarna 
för indrivning med tratta och de förfaranden 
som ska iakttas vid sådan indrivning förtyd-
ligas. 

 
Sociala och hälsomässiga konsekvenser 

De föreslagna ändringarna av maximibe-
loppen av indrivningskostnader för konsu-
mentfordringar minskar indrivningskostna-
dernas belopp i fråga om sedvanliga konsu-
mentfordringar. På det sättet kan man i viss 
mån förhindra att den betalningsskyldighet 
som gäller indrivningskostnader försvårar si-
tuationen för privatpersoner som har betal-
ningssvårigheter. Ett lägre belopp av indriv-
ningskostnader underlättar också skötseln av 
skuldproblem som redan uppstått. I samma 
riktning inverkar i vissa situationer konsu-
mentgäldenärens rätt att begära att indrivning 
enligt indrivningslagen avbryts och att ären-
det överlämnas till rättslig indrivning. 

Genom de förslagna bestämmelserna kan 
man även minska allvarliga sociala och häl-
somässiga olägenheter som ofta hänför sig 
till överskuldsättning. 

 
Konsekvenser för it-samhället 

Enligt förslaget kan betalningskrav och be-
talningsplaner i fortsättningen i vissa situa-
tioner göras inte bara i skriftlig form utan 
också på något annat varaktigt sätt. Detta 
främjar elektronisk kommunikation. 

 
 

5  Beredningen av proposit ionen 

Förslaget till regeringsproposition har be-
retts i en arbetsgrupp som tillsatts av justi-
tieministeriet. Arbetsgruppens betänkande 
färdigställdes i december 2011 (Justitiemini-
steriet. Betänkanden och utlåtanden 
54/2011). 

Betänkandet har varit ute på en omfattande 
remiss. Utlåtandena har publicerats i sam-
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mandrag (Justitieministeriet. Betänkanden 
och utlåtanden 21/2012). 

Regeringens proposition motsvarar till 
största delen arbetsgruppens förslag. Nedan 
nämns de viktigaste ändringar som under den 
fortsatta behandlingen gjorts i den lagstift-
ning som arbetsgruppen föreslagit: 

- 4 c § i indrivningslagen har begränsats till 
att gälla endast indrivning av fordringar som 
i sin helhet förfallit till betalning. Paragrafen 
har dessutom ändrats så att indrivning enligt 
indrivningslagen får fortsätta trots begäran 
om avbrytande, om ersättning för de kostna-
der som uppstår vid indrivningen inte krävs 
av gäldenären. 

- 11 a § 2 mom. i indrivningslagen har be-
gränsats till att gälla endast indrivning av 
konsumentfordringar. 

- 15 § i indrivningslagen har ändrats så att 
borgenären är ansvarig även för ersättning 
för den skada som föranletts av en uppdrags-
tagares felaktiga förfarande. 

 
 
 

6  Samband med andra proposit io-
ner 

I propositionen föreslås det att 3 § 2 mom. i 
lagen om behandling av vissa marknadsrätts-
liga ärenden ändras. Bestämmelsen föreslås 
bli ändrad även i regeringens proposition till 
riksdagen med förslag till lagstiftning om 
värdepappersmarknaden (RP 32/2012 rd). 
Ändringsförslagen ska samordnas i samband 
med riksdagsbehandlingen. 
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DETALJMOTIVERING 

1  Lagförslag 

1.1 Lagen om betalningsvillkor i kom-
mersiella avtal 

1 §. Tillämpningsområde. I paragrafens 
1 mom. föreskrivs det om hurdana betalning-
ar som den föreslagna lagen ska tillämpas på. 
Paragrafen motsvarar i sak artiklarna 1.2 och 
2.1 i direktivet om bekämpande av sena be-
talningar. 

Lagen gäller endast betalningar som utgör 
vederlag för varor eller tjänster. De föreslag-
na bestämmelserna gäller således inte t.ex. en 
sådan penningprestation som en säljare ska 
betala till en köpare som prisavdrag för ett fel 
i varan. 

Lagen tillämpas endast när den som levere-
rar en vara eller en tjänst är näringsidkare 
och den som anskaffar en vara eller en tjänst 
är antingen näringsidkare eller en sådan upp-
handlande enhet som definieras i 2 §. Med 
näringsidkare avses i lagen detsamma som 
med begreppet företag i direktivet. Med när-
ingsidkare avses således i enlighet med arti-
kel 2.3 i direktivet någon annan verksam-
hetsutövare än en upphandlande enhet som 
handlar inom sin oberoende ekonomiska eller 
yrkesmässiga verksamhet, även om denna 
verksamhet bedrivs av en ensam person. 

Såsom det konstateras i skäl 8 i direktivets 
ingress står alla konsumentavtal utanför di-
rektivets och följaktligen också lagens till-
lämpningsområde. Lagen gäller inte heller 
betalningar som görs med stöd av t.ex. 
checklagen (244/1932) eller växellagen 
(242/1932) och inte heller betalningar som 
utgör skadestånd eller försäkringsersättning-
ar. 

Den betalning som avses i paragrafen kan 
grunda sig såväl på ett avtal om köp av en 
vara som på t.ex. ett hyres- eller leasingavtal. 

De tjänster som avses i paragrafen är t.ex. 
juridiska tjänster och skatterådgivningstjäns-
ter, arkitekts-, ingenjörs-, bokförings- och 
forskningstjänster, fastighetsskötsel, konsult-
tjänster för affärsledningen, förmedling av 
fastigheter och hyresbostäder, arrangerande 
av evenemang och utställningar, indrivnings-

verksamhet, reklam- och rekryteringstjänster, 
turismtjänster, inbegripet resebyråer, bygg-
tjänster, installation och service av utrust-
ning, nyhetsbyråtjänster, förlagsverksamhet, 
it-programmering, inkvarterings- och kost-
hållstjänster, utbildningstjänster, besiktning 
av fordon, certifierings- och testningstjänster 
samt städtjänster. Denna förteckning är inte 
avsedd att vara uttömmande. 

Andra tjänster som avses i paragrafen är 
också t.ex. försäkringar. Sådan verksamhet 
som i EU-rättsligt avseende omfattas av till-
lämpningsområdet för bestämmelserna om fri 
rörlighet för kapital anses däremot inte vara 
sådan verksamhet som avses i lagen. Lagen 
tillämpas därför inte t.ex. på betalningar som 
grundar sig på ett kreditavtal. 

I enlighet med vad som framgår av skäl 
11 i direktivets ingress omfattar tillämp-
ningsområdet för de föreslagna bestämmel-
serna bl.a. betalningar som utgör vederlag för 
konstruktion och byggande av offentliga 
byggentreprenader samt bygg- och anlägg-
ningsarbeten. 

I artikel 7 i direktivet regleras förutom 
oskäliga avtalsvillkor även oskäligt bruk (på 
engelska ”unfair contractual terms and prac-
tices”). Det är motiverat att uttrycket ”unfair 
practices”, med beaktande av sammanhanget, 
i artikeln uppfattas avse en sådan praxis eller 
ett sådant handelsbruk eller annat bruk som 
avtalsparterna tillägnat sig och som kan bli 
en del av avtalet och därigenom komplettera 
de avtalsvillkor som uttryckligen tas in i av-
talet. Det föreslås därför att en bestämmelse 
tas in i 2 mom. med stöd av vilken bestäm-
melserna om avtalsvillkor i denna lag också 
tillämpas på sådan avtalspraxis. 

2 §. Upphandlande enhet. Paragrafen sva-
rar mot artikel 2.2 i direktivet. I paragrafen 
definieras upphandlande enhet på samma sätt 
som i 6 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om 
offentlig upphandling (348/2007). 

Bestämmelserna om en upphandlande en-
het i den föreslagna lagen ska tillämpas obe-
roende av vilken vara eller tjänst upphand-
lingsavtalet gäller och vilket värde upphand-
lingen uppgår till. 
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De offentligrättsliga organ som avses i pa-
ragrafen är t.ex. Folkpensionsanstalten, Pen-
sionsskyddscentralen och kommunernas hy-
reshusbolag. 

3 §. Bestämmelsernas tvingande natur. Av 
paragrafen framgår att bestämmelserna i la-
gen är tvingande till förmån för borgenären. 
Till exempel är ett villkor som tagits in i ett 
avtal mellan en näringsidkare och en upp-
handlande enhet och genom vilket i strid med 
4 § 2 mom. överenskommits om en betal-
ningstid som överskrider 60 dagar således 
utan verkan, om det inte är fråga om en be-
talningsplan enligt 7 §. 

Bestämmelserna i lagen är tvingande en-
dast till förmån för borgenären. Det förelig-
ger således inget hinder för att avtala om en 
kortare betalningstid eller om en maximal tid 
för förfarandet för godkännande eller under-
sökning än vad som föreskrivs i denna lag. 

4 §. Maximal betalningstid när gäldenären 
är en upphandlande enhet. Genom 1 mom. 
genomförs artikel 4.3 i direktivet. I momentet 
bestäms det om den maximala betalningstid 
som en näringsidkare och en upphandlande 
enhet får komma överens om i ett avtal. 

Med dagen för mottagande av fakturan el-
ler motsvarande betalningskrav avses i mo-
mentet den dag då gäldenären de facto tar 
emot fakturan eller motsvarande betalnings-
krav. Dagen för mottagande kan således inte 
avtalas parterna emellan. Det som har sagts 
här motsvarar artikel 4.3 b i direktivet. 

Genom 2 mom. genomförs artikel 4.6 i di-
rektivet. Av momentet följer att den maxima-
la betalningstid som bestäms i 1 mom. kan 
förlängas från 30 dagar till högst 60 dagar 
genom ett uttryckligt avtal, om det objektivt 
sett är motiverat på grund av avtalets särskil-
da karaktär eller särdrag. 

5 §. Maximal betalningstid när gäldenären 
är näringsidkare. Genom paragrafen genom-
förs artikel 3.5 i direktivet. Momentet gäller 
den maximala betalningstiden i avtal mellan 
näringsidkare. Av det följer att parterna ut-
tryckligen ska avtala om en betalningstid 
som är längre än 60 dagar. Gäldenären kan 
således inte effektivt åberopa att t.ex. betal-
ningstiden i avtalsförhållandet i fråga enligt 
den praxis som borgenären tyst samtyckt till 
har varit tre månader. 

Parterna får inte avtala om en betalningstid 
som ur borgenärens synvinkel är oskäligt 
lång. På jämkning av oskäliga avtalsvillkor 
tillämpas i enlighet med 9 § rättshandlingsla-
gens 36 §. 

6 §. Godkännande- eller undersökningsför-
farandets längd. Genom paragrafen genom-
förs artiklarna 3.4 och 4.5 i direktivet. Av det 
följer att parterna uttryckligen ska avtala om 
ett godkännande- eller undersökningsförfa-
rande som överskrider 30 dagar, om avsikten 
är att gäldenären ska få skjuta upp fullgöran-
det av en betalning, tills godkännande- eller 
undersökningsförfarandet har slutförts. 

Paragrafen tillämpas oavsett om gäldenären 
är näringsidkare eller en upphandlande enhet. 

Parterna får inte avtala om en ur borgenä-
rens synvinkel oskäligt lång tid för förfaran-
det för godkännande eller undersökning. På 
jämkning av oskäliga avtalsvillkor tillämpas i 
enlighet med 9 § rättshandlingslagens 36 §. 

Till den del som ingenting annat följer av 
den föreslagna paragrafen tillämpas på un-
dersökning av varor i fråga om avtal som 
omfattas av köplagens tillämpningsområde, 
köplagens 31 § och 49 § 2 mom. 

7 §. Betalning i poster. Paragrafen svarar 
mot artikel 5 i direktivet. Också utan en ut-
trycklig bestämmelse är det klart att dröjs-
målsränta och andra påföljder för dröjsmål 
med betalningen, t.ex. standardersättning för 
indrivningskostnader enligt 10 e § i indriv-
ningslagen, fastställs separat för varje förse-
nad post. 

8 §. Avtalsvillkor om dröjsmålsränta och 
indrivningskostnader som är utan verkan. 
Genom 1 mom. genomförs artikel 7.2 i direk-
tivet. Bestämmelsen gäller endast sådana av-
talsvillkor enligt vilka dröjsmålsränta inte 
alls kan drivas in. Om näringsidkarna sins-
emellan har avtalat om en lägre dröjsmåls-
ränta än den lagstadgade dröjsmålsräntan, 
bedöms skäligheten av avtalsvillkoret med 
stöd av 36 § i rättshandlingslagen i enlighet 
med 9 §. Om gäldenären är en upphandlande 
enhet, tillämpas 2 mom. i denna paragraf. 

Paragrafens 2 mom. grundar sig på artiklar-
na 4.1 och 2.6 i direktivet. 

Genom 3 mom. genomförs artikel 7.3 i di-
rektivet. Sådana avtalsvillkor enligt vilka 
borgenären inte har rätt till ersättning för in-
drivningskostnaderna anses enligt bestäm-
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melsen i regel vara utan verkan. Detta anta-
gande kan dock kullkastas genom påvisande 
av att det finns en grundad anledning till att 
tillämpa ett sådant avtalsvillkor. En sådan 
grundad anledning kan i ett enskilt fall vara 
t.ex. att man i avtalet har kommit överens om 
något annat slags påföljd för dröjsmål med 
betalningar. Den som åberopar sådana av-
talsvillkor som avses i bestämmelsen har be-
visbördan för att det finns en grundad anled-
ning. 

9 §. Oskäliga avtalsvillkor. Genom para-
grafen genomförs tillsammans med 36 § i 
rättshandlingslagen, som det hänvisas till i 
den, artikel 7.1 i direktivet. Enligt 1 § 
2 mom. i lagen gäller paragrafen även avtals-
praxis. Om avtalsvillkor eller avtalspraxis 
med stöd av 36 § i rättshandlingslagen läm-
nas obeaktade, ska i stället bestämmelsen om 
detta i denna lag eller i någon annan lag, 
närmast räntelagen eller indrivningslagen, 
tillämpas. 

10 §. Förbud. Genom paragrafen genom-
förs artiklarna 7.4 och 7.5 i direktivet. 

11 §. Ikraftträdande. Enligt 2 mom. tilläm-
pas den föreslagna lagen endast på avtal som 
ingåtts efter det att lagen har trätt i kraft. Ar-
tikel 12.4 i direktivet möjliggör en reglering 
enligt vilken de bestämmelser som utfärdas 
för genomförande av direktivet inte tillämpas 
retroaktivt. 

 
 

1.2 Lagen om indrivning av fordringar 

3 §. Konsumentfordran. Det föreslås att pa-
ragrafens 2 mom. ändras till följd av de nya 
bestämmelser om indrivningen av konsu-
mentfordringar som föreslås i indrivningsla-
gen. Eftersom avsikten är att alla bestämmel-
ser om indrivning av konsumentfordringar i 
indrivningslagen ska iakttas i tillämpliga de-
lar också vid indrivningen av fordringar en-
ligt 2 mom., tas någon detaljerad förteckning 
över dessa bestämmelser inte längre in i 
momentet. 

3 a §. Definitioner. Paragrafen är ny. 
I 1 punkten definieras vad som i indriv-

ningslagen avses med en direkt utsöknings-
bar fordran. Definitionen motsvarar bestäm-
melserna i lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter. 

I 2 punkten definieras vad som i indriv-
ningslagen avses med uttrycket på ett varak-
tigt sätt. En definition med motsvarande sak-
innehåll har använts i t.ex. betaltjänstlagen 
(8 § 20 punkten). 

Syftet med att använda ett varaktigt sätt är 
att trygga att mottagaren får det meddelande 
som ska levereras till honom eller henne i en 
sådan form som går att bevara och som vid 
behov kan åberopas. 

Om informationen lämnas elektroniskt är 
det viktigt att mottagaren får den personligen 
och har en reell möjlighet att bevara och 
återge den. Upplysningen kan sändas motta-
garen t.ex. per e-post. När det sätt på vilket 
upplysningen lämnas väljs är det dock viktigt 
att beakta att de meddelanden som sänds till 
gäldenären kan innehålla sekretessbelagd in-
formation. Kraven på informationssäkerhet 
kan även innebära ytterligare begränsningar 
av hur upplysningen kan lämnas. 

4 §. God indrivningssed. Paragrafens 
1 mom. innehåller en allmän klausul om in-
drivningsförfarandet, enligt vilken ett förfa-
rande som strider mot god indrivningssed el-
ler som annars är otillbörligt mot gäldenären 
inte får användas. En omfattande redogörelse 
för betydelsen av denna allmänna klausul in-
går i den regeringsproposition (RP 
199/1996 rd) som ledde till att indrivningsla-
gen stiftades. 

Till momentet föreslås en bestämmelse bli 
fogad enligt vilken förhållningssättet till be-
talningsarrangemang ska vara ansvarsfullt 
vid indrivningen. En motsvarande förpliktel-
se föreskrivs numera i 7 kap. 13 § 2 mom. 
4 punkten i konsumentskyddslagen, som 
dock tillämpas endast på konsumentkrediter. 
Det är motiverat att en till sitt innehåll mot-
svarande, men till sitt tillämpningsområde 
allmän bestämmelse fogas till indrivningsla-
gen. 

De betalningsarrangemang som avses i be-
stämmelsen är bl.a. att på gäldenärens begä-
ran förlänga betalningstiden och göra upp en 
betalningsplan. 

I enlighet med vad som konstateras i moti-
veringen till 7 kap. 13 § i konsumentskydds-
lagen (RP 24/2010 rd) är borgenären inte 
skyldig att samtycka till de föreslagna betal-
ningsarrangemangen. Det kan emellertid inte 
heller anses tillbörligt med tanke på gäldenä-
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ren att systematiskt neka till olika frivilliga 
arrangemang. Borgenären ska alltid från fall 
till fall bedöma om ett betalningsarrange-
mang kan anses rimligt med tanke på om-
ständigheterna och så långt möjligt sträva ef-
ter en försonlig lösning. Det är särskilt viktigt 
att kreditgivaren har en välvillig inställning 
till olika betalningsarrangemang när det är 
fråga om en kredit där gäldenärens bostad 
står som säkerhet. 

Kravet på ett ansvarsfullt förhållningssätt 
inbegriper också att de betalningsplaner som 
görs upp med gäldenären ska vara realistiska 
i förhållande till gäldenärens förutsägbara be-
talningsförmåga. I synnerhet när gäldenären 
är en konsument ska uppmärksamhet fästas 
vid att utifrån tillräcklig information bedöma 
hur realistisk betalningsplanen är. Det är då 
möjligt att i grova drag beakta vad som före-
skrivs om kreditgivares skyldighet att bedö-
ma en konsuments kreditvärdighet i 7 kap. 
14 § i konsumentskyddslagen. Enligt 19 § 
2 mom. 3 punkten i kreditupplysningslagen 
(527/2007) får personkreditupplysningar 
lämnas ut och användas för planering av in-
drivning. 

Skyldigheten att förhålla sig ansvarsfullt 
till betalningsarrangemang gäller både bor-
genärer och uppdragstagare. 

Skyldigheten att förhålla sig ansvarsfullt 
till betalningsarrangemang gäller indrivning 
av både konsumentfordringar och företags-
fordringar. Bestämmelsen hindrar dock inte 
att borgenären vid behov förhåller sig stra-
mare till betalningsarrangemang vid indriv-
ningen av företagsfordringar än vid indriv-
ningen av konsumentfordringar. 

Det föreslås dessutom att momentet kom-
pletteras med en informativ hänvisning till 
7 kap. 13 § i konsumentskyddslagen, där det 
bl.a. föreskrivs om kreditgivares skyldigheter 
gentemot konsumenten i händelse av förse-
nad betalning. Enligt 2 mom. 4 punkten i den 
paragrafen ska kreditgivaren i händelse av 
försenad betalning ge konsumenten informa-
tion och råd för att förhindra att betalnings-
svårigheter uppstår eller förvärras och infor-
mera om hur situationer med betalnings-
oförmåga kan skötas samt förhålla sig an-
svarsfullt till betalningsarrangemang. 

Genom hänvisningen till 7 kap. 13 § i kon-
sumentskyddslagen ändras inte sakinnehållet 

i bestämmelserna om god indrivningssed. 
Genom hänvisningen klarläggs i informativt 
syfte att nämnda paragraf i konsument-
skyddslagen och 4 § i indrivningslagen till-
lämpas parallellt när det är fråga om ett förfa-
rande som gäller konsumenter. Genom hän-
visningsbestämmelsen ändras inte vare sig 
indrivningslagens tillämpningsområde eller 
konsumentombudsmannens befogenheter. 

Det föreslås att 2 mom. 1 punkten komplet-
teras så att förbudet att lämna osann eller vil-
seledande information vid indrivningen för-
utom påföljderna av en underlåten betalning 
även ska gälla andra omständigheter av bety-
delse för gäldenären. Som ett exempel på för-
bjuden vilseledande information kan nämnas 
att borgenären efter det att fordran förfallit 
till betalning i sin kontakt till gäldenären bör-
jar använda en sådan bifirma som kan få gäl-
denären att tro att fordran har överlämnats till 
en uppdragstagare för indrivning. 

Att t.ex. hota en gäldenär med en anteck-
ning om betalningsstörning om det inte finns 
grunder för en sådan anteckning, strider ock-
så mot bestämmelsen. 

Som en följd av den föreslagna ändringen 
utvidgas omfattningen av vad som enligt 
17 § är straffbart förfarande på motsvarande 
sätt. 

Sådana oskäliga eller onödiga kostnader 
som avses i 2 punkten och som orsakats gäl-
denären är t.ex. kostnader som uppkommer 
till följd av att upprepade betalningspåmin-
nelser sänts gäldenären med korta intervall. 
Bestämmelser om de tidsgränser som ska 
iakttas vid indrivningen av en konsument-
fordran finns i 10 b §. Betalningspåminnelser 
vid indrivningen av företagsfordringar kan i 
och för sig sändas i snabbare takt än när det 
gäller indrivningen av konsumentfordringar. 
Också när företagsfordringar drivs in ska 
gäldenären emellertid ha en realistisk möj-
lighet att betala fordran innan nästa påmin-
nelse sänds. 

Orsakande av onödiga kostnader kan också 
vara att t.ex. kostnaderna för uppgörandet av 
en betalningsplan drivs in hos en konsument-
gäldenär, om betalningsplanen görs upp utan 
att utifrån tillräcklig information säkerställa 
att gäldenären sannolikt är i stånd att betala 
fordran i enlighet med betalningsplanen. 
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Till paragrafen föreslås ett nytt 3 mom. bli 
fogat enligt vilket en preskriberad fordran el-
ler en fordran som av andra skäl har upphört 
inte får drivas in. Förbudet grundar sig på det 
faktum att gäldenärens skyldighet att betala 
sin skuld upphör, när skulden preskriberas. 

I enlighet med vad som framgår av avsnitt 
3.3 i den allmänna motiveringen är syftet 
med bestämmelsen inte att ändra det rådande 
rättsläget, utan att uttryckligen skriva in det i 
lagen. 

Preskribering av en fordran kan grunda sig 
på bestämmelser i lagen om preskription av 
skulder (728/2003, nedan preskriptionsla-
gen), på 2 kap. 27 § i utsökningsbalken, på 
20 § i lagen om verkställighet av skatter och 
avgifter eller på andra särskilda preskrip-
tionsbestämmelser någon annanstans i lag. 

Förbudet att driva in en preskriberad skuld 
påverkar inte rättsverkningarna enligt pre-
skriptionslagen. Enligt 14 § 2 mom. i pre-
skriptionslagen har en gäldenär i regel inte 
rätt att av borgenären återfå en betalning på 
en preskriberad skuld. En konsument har 
dock rätt att av en näringsidkare återfå en be-
talning som konsumenten fullgjort på en pre-
skriberad skuld utan att veta att skulden var 
preskriberad. Detsamma gäller en betalning 
som en enskild borgensman och en enskild 
pantsättare av misstag har fullgjort. 

En borgenär får trots indrivningsförbud 
fortfarande på vissa villkor använda en pre-
skriberad fordran för kvittning och ta betal-
ning för sin fordran ur värdet på den realsä-
kerhet som ställts i enlighet med vad som fö-
reskrivs i 15 och 16 § i preskriptionslagen. I 
den regeringsproposition (RP 199/1996 rd) 
som ledde till att indrivningslagen stiftades 
konstaterades det också att användningen av 
realsäkerhetsrätt och kvittning av skulden 
inte är sådan indrivning som avses i lag, ef-
tersom det då inte är fråga om att kräva en 
frivillig betalning. 

Att en fordran upphör av någon annan or-
sak än preskription är det t.ex. fråga om i ett 
fall där gäldenärens skyldighet att betala en 
skuld som omfattas av skuldsanering som en 
följd av det betalningsprogram som fastställts 
i samband med skuldsaneringen helt eller 
delvis upphör. Enligt 40 § 3 mom. i lagen om 
skuldsanering för privatpersoner (57/1993) 
kan en gäldenär, efter det att betalningspro-

grammet slutförts, frivilligt betala skulder 
som omfattas av skuldsaneringen. Trots den 
föreslagna bestämmelsen får gäldenären fort-
farande fullgöra sådana betalningar. Däremot 
hindrar den föreslagna bestämmelsen en bor-
genär från att inleda några som helst åtgärder 
som syftar till att få gäldenären att betala en 
skuld som upphört vid skuldsaneringen. 

Om en så gammal fordran överförs till en 
uppdragstagare för indrivning att den enligt 
den tillämpliga preskriptionsbestämmelsen 
skulle ha preskriberats om inte preskriptio-
nen har avbrutits, ska uppdragstagaren innan 
indrivningsåtgärderna inleds säkerställa att 
preskriptionen har avbrutits. 

Om borgenären anser att fordran inte är 
preskriberad, men gäldenären bestrider sin 
betalningsskyldighet på grund av preskrip-
tion, tillämpas 4 b §. 

4 b §. Bestridande av betalningsskyldighet. 
Paragrafen är ny. Den tillämpas vid indriv-
ning av både konsumentfordringar och andra 
fordringar. Paragrafen tillämpas oavsett om 
det är borgenären eller en uppdragstagare 
som driver in fordran. 

Paragrafen tillämpas inte på indrivning ge-
nom tratta, eftersom tratta enligt den särskil-
da bestämmelsen i 7 § 1 mom. i lagförslaget 
får användas endast för indrivning av en klar 
och ostridig fordran. 

I 1 mom. förbjuds indrivning av en fordran 
som bestrids. Indrivningen får enligt be-
stämmelsen inte fortsättas, om gäldenären 
har bestridit sin betalningsskyldighet. 

Förbudet enligt detta moment gäller givet-
vis endast sådan indrivning som avses i in-
drivningslagen och som har som syfte att få 
gäldenären att frivilligt betala fordran. Om 
borgenären vill fortsätta att kräva att gäldenä-
ren betalar en fordran som har bestridits, ska 
borgenären föra saken till domstol eller över-
lämna en direkt utsökningsbar fordran för in-
drivning genom utsökning. 

Enligt 2 mom. hindrar bestridande emeller-
tid inte fortsatt indrivning, om gäldenären 
inte har anfört någon grund för bestridandet 
eller har åberopat endast en sådan grund som 
uppenbart inte har någon inverkan på betal-
ningsskyldigheten. 

I 5 kap. 13 § 1 mom. i rättegångsbalken be-
stäms det på motsvarande sätt att ett tviste-
mål, där förlikning är tillåten, avgörs i dom-



 RP 57/2012 rd  
  

 

32 

stol utan att förberedelsen fortsätter bl.a. om 
svaranden i sitt svaromål inte har anfört på 
vilken grund han eller hon motsätter sig kä-
romålet eller enbart åberopat en grund som 
uppenbart saknar betydelse för målets avgö-
rande. 

Särskilt höga krav får inte ställas på vilka 
grunder som gäldenären ska anföra för be-
stridandet. Detta gäller särskilt sådana frågor 
där borgenären har bevisbördan. Detta är fal-
let t.ex. när gäldenären hävdar att det avtal 
eller den förbindelse som en fordran som ska 
drivas in påstås grunda sig på inte har kom-
mit till stånd. Som ett exempel kan en situa-
tion nämnas där en påstådd gäldenär sänds 
antingen en skenfaktura som inte grundar sig 
på något avtal eller någon annan skenfaktura. 
Gäldenären kan dessutom bestrida en ford-
ran, om dess belopp eller den produkt eller 
den tjänst som fordran gäller inte motsvarar 
det som överenskommits med borgenären. 
Sådana situationer kan förekomma t.ex. i frå-
ga om avtal som grundar sig på telefonför-
säljning, när de omständigheter som parterna 
muntligen kommit överens om avviker från 
orderbekräftelsen, som sänds skriftligen se-
nare, eller från övriga avtalsvillkor. 

Om gäldenären bestrider sin betalnings-
skyldighet utan att anföra någon grund för 
bestridandet, hör det till god indrivningssed 
att gäldenären tillfrågas om sin grund för be-
stridandet. 

Om gäldenären anför en grund för bestri-
dandet på ett så oklart sätt eller i så stora drag 
att det utifrån den är omöjligt att bedöma om 
bestridandet är befogat, hör det till god in-
drivningssed att gäldenären ombes precisera 
grunden för bestridandet. Om gäldenären 
t.ex. bestrider en fordran avseende en köpe-
summa genom att enbart meddela att föremå-
let för köpet var felaktigt, kan borgenären för 
att förtydliga situationen och vidta lämpliga 
fortsatta åtgärder uppmana gäldenären att 
specificera vad slags fel det är fråga om. 

Om gäldenären åberopar enbart en sådan 
grund som uppenbart saknar betydelse för 
gäldenärens betalningsskyldighet, hör det till 
god indrivningssed att gäldenären i samband 
med den fortsatta indrivningen informeras 
om varför den grund han eller hon anförde 
inte har någon inverkan på själva saken. 

Enligt rådande praxis ska indrivningen all-
tid avbrytas, om ärendet på grund av bestri-
dande har blivit anhängigt vid domstol eller 
vid något annat tvistlösningsorgan. Trots 
denna bestämmelse kan borgenären eller 
dennes ombud emellertid uppmana gäldenä-
ren att betala skulden trots att ett fordrings-
mål som gäller en ostridig fordran redan har 
inletts i domstol i syfte att skaffa en grund 
för utsökning. Gäldenären är dock inte skyl-
dig att ersätta kostnaderna för sådana indriv-
ningsåtgärder som vidtas när behandlingen 
av målet redan har inletts i domstol och som 
syftar till att gäldenären frivilligt ska fullgöra 
en betalning. 

Det händer även att gäldenären bestrider 
sin betalningsskyldighet endast delvis. En 
sådan situation råder t.ex. när gäldenären 
godkänner att fordran till sina grunder är kor-
rekt, men bestrider beloppet av fordran. In-
drivningen kan då fortsättas till den del som 
fordran inte är stridig. Som exempel kan 
dessutom nämnas en situation där gäldenären 
inte framför några anmärkningar mot ford-
rans kapital, men bestrider tidpunkten för när 
dröjsmålsräntan ska börja löpa och framför 
relevanta grunder som stöd för bestridandet. 
Bestämmelsen hindrar då inte fortsatt indriv-
ning, om borgenären i samband med senare 
indrivningsåtgärder inte kräver dröjsmålsrän-
ta av gäldenären till den del som till följd av 
gäldenärens bestridande har blivit stridig. 

Om det är fråga om en direkt utsökningsbar 
fordran som har bestridits av gäldenären, kan 
borgenären inte föra ärendet till domstol för 
prövning av riktigheten. Därför föreslås det i 
3 mom. att indrivning av en direkt utsök-
ningsbar fordran får fortsättas trots bestri-
dande, om inte gäldenären har anfört grund-
besvär eller utnyttjat något annat därmed 
jämförbart rättsmedel. 

Det hör till god indrivningssed att en gäl-
denär som bestrider sin betalningsskyldighet 
i fråga om en direkt utsökningsbar fordran 
rekommenderas anföra grundbesvär eller ut-
nyttja något annat motsvarande rättsmedel, 
om en sådan möjlighet kan utnyttjas för ford-
ran i fråga. 

Om gäldenären anför grundbesvär eller ut-
nyttjar något annat därmed jämförbart rätts-
medel, ska indrivningen alltid avbrytas. Bor-
genären eller uppdragstagaren kan således 
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inte fortsätta en indrivning enligt denna lag, 
även om de skulle betrakta grundbesvären 
som uppenbart ogrundade. Med tanke på 
gäldenärens rättsskydd är det motiverat att en 
direkt utsökningsbar fordran överförs för in-
drivning genom utsökning, om borgenären 
vill fortsätta indrivningen av fordran när be-
handlingen av grundbesvären har inletts. 

4 c §. Gäldenärens rätt att begära avbry-
tande av indrivningen av en konsumentford-
ran. Paragrafen är ny. Den tillämpas enbart 
vid indrivningen av konsumentfordringar. 
Paragrafen tillämpas oavsett om det är bor-
genären eller en uppdragstagare som driver 
in fordran. 

Enligt 1 mom. har gäldenären rätt att begä-
ra att indrivningen enligt indrivningslagen 
avbryts och att ärendet överlämnas till rätts-
lig indrivning. 

Den begäran om avbrytande som avses i 
paragrafen kan enligt förslaget gälla endast 
en fordran som förfallit till betalning i sin 
helhet. Om det t.ex. är fråga om en försum-
melse att betala hyra, får avbrytande av in-
drivningen således begäras först efter det att 
hyresförhållandet har upphört. Om det gäller 
en kredit som t.ex. ska återbetalas i flera pos-
ter, får avbrytande av indrivningen begäras 
först efter det att den sista betalningsposten 
har förfallit till betalning. I stället för den för-
fallodag som överenskommits kan en fordran 
förfalla till betalning på grund av att gäldenä-
ren försummat betalningar och borgenären 
därför kräver att även sådana poster ska beta-
las som annars inte har förfallit till betalning. 
Fordran anses då ha förfallit till betalning i 
sin helhet när tidigareläggandet av förfallo-
dagen har trätt i kraft. 

Om det är fråga om en kontokredit anses 
det inte att krediten förfallit till betalning i 
sin helhet på det sätt som avses i bestämmel-
sen, om konsumenten fortfarande har rätt att 
använda krediten inom den kreditram som 
fastställts i kreditavtalet. 

För undvikande av oklarheter föreslås det 
att gäldenären skriftligen eller på något annat 
varaktigt sätt ska framföra begäran om av-
brytande enligt paragrafen. Uttrycket ett var-
aktigt sätt definieras i 3 a § 2 punkten. 

Gäldenärens begäran om avbrytande kan i 
praktiken ofta leda till att borgenären över-
lämnar ärendet till rättslig indrivning. Av be-

stämmelsen följer dock inte att borgenären 
blir skyldig att se till att fordringsmål inleds i 
domstol eller att framställa en ansökan om 
utsökning. 

Om gäldenären meddelar att han eller hon 
ber att indrivningen ska avbrytas och ärendet 
överlämnas till rättslig indrivning, kan bor-
genären i allmänhet utgå ifrån att ärendet inte 
är stridigt. Fordringsmål kan då inledas vid 
tingsrätten genom en stämningsansökan en-
ligt 5 kap. 3 § i rättegångsbalken. 

Begäran om avbrytande är emellertid en 
viljeyttring som gäller bara indrivningsförfa-
randet. Det innebär i sig ännu inte att gälde-
nären har erkänt fordrans riktighet. Begäran 
om avbrytande hindrar således inte en gälde-
när från att senare bestrida sin betalnings-
skyldighet. 

Paragrafen gäller också s.k. efterindrivning, 
dvs. t.ex. en situation där man utan resultat 
har försökt driva in en direkt utsökningsbar 
fordran genom utsökningsåtgärder och bor-
genären efter det vill fortsätta indrivningen 
enligt indrivningslagen. 

Paragrafen gäller endast indrivningsförfa-
randet. Den inverkar t.ex. inte på huruvida en 
borgenär har rätt att utifrån gäldenärens 
dröjsmål med betalningen kräva betalning av 
en post som annars inte har förfallit till betal-
ning, avhålla sig från att fullgöra sin egen 
prestation, häva avtalet eller göra någon an-
nan särskild påföljd gällande. 

Framställandet av en begäran om avbrytan-
de har inte heller någon inverkan på i vilken 
ordning borgenären får räkna av gäldenärens 
betalningsprestationer från poster som förfal-
ler till betalning vid olika tidpunkter eller an-
nars från de olika delar som fordran består 
av. I 11 a § finns det bestämmelser om av-
räkningsordningen. 

I 2 mom. föreskrivs det om rättsverkning-
arna av en begäran om avbrytande. Efter det 
att borgenären eller den som för borgenärens 
räkning sköter indrivningen har mottagit en 
begäran om avbrytande, får indrivning enligt 
indrivningslagen fortsättas endast om ersätt-
ning för indrivningskostnaderna inte krävs av 
gäldenären. 

Om borgenären i strid med bestämmelsen 
kräver ersättning för de kostnader som orsa-
kats av indrivningsåtgärder efter begäran om 
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avbrytande, är gäldenären enligt 10 § 3 mom. 
inte skyldig att ersätta dem. 

Enligt den föreslagna bestämmelsen i 
3 mom. får trots begäran om avbrytande så-
dana uppmaningar och meddelanden lämnas 
till gäldenären som enligt lag krävs av bor-
genären för att anmäla uppgifter om en be-
talningsstörning, för att avbryta preskription 
eller annars för att bevara sin rätt. 

Även om gäldenären har framställt den be-
gäran som avses i paragrafen får således en 
betalningsuppmaning enligt 14 § i kreditupp-
lysningslagen sändas till gäldenären och er-
sättning för kostnaderna för sändandet av 
uppmaningen får krävas av gäldenären. I den 
paragrafen föreskrivs det att en förutsättning 
för att uppgifter om betalningsstörning får 
anmälas till den registeransvarige och föras 
in i ett kreditupplysningsregister bl.a. är att 
borgenären minst 21 dagar före anmälan har 
sänt gäldenären en skriftlig betalningsupp-
maning med en påminnelse om att betal-
ningsstörningar anmäls och antecknas i kre-
ditupplysningsregistret samt om förutsätt-
ningarna för registrering av uppgifter om be-
talningsstörningar. 

Gäldenärens begäran om avbrytande hind-
rar inte heller borgenären från att påminna 
gäldenären om en skuld som hotar att bli pre-
skriberad, om inte preskriptionen avbryts. 
Ersättning för påminnelsekostnaderna får då 
krävas av gäldenären. 

Enligt 4 § 2 mom. i lagen om borgen och 
tredjemanspant (361/1999) ska borgenären 
underrätta borgensmannen om gäldenärens 
dröjsmål med betalning inom en månad från 
det att dröjsmålet började. Enligt 41 § i den 
lagen ska motsvarande anmälan göras till 
tredjemanspantsättaren. Om en sådan anmä-
lan inte innehåller en uppmaning till bor-
gensmannen eller tredjemanspantsättaren att 
betala skulden, är det inte fråga om indriv-
ning enligt indrivningslagen. Redan på denna 
grund är det klart att en begäran om avbry-
tande i den föreslagna paragrafen inte hindrar 
borgenären från att underrätta borgensman-
nen eller tredjemanspantsättaren om gäldenä-
rens dröjsmål med betalningen. 

5 §. Betalningskrav när en konsumentford-
ran drivs in. Paragrafens 1 mom. motsvarar 
huvudsakligen det inledande stycket i det 
gällande 1 mom. Ordalydelsen föreslås emel-

lertid bli preciserad. Syftet med ändringen är 
att klargöra att paragrafen ska iakttas endast 
när den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet ska driva in en konsument-
fordran för någon annans räkning eller en 
konsumentfordran som någon annan närings-
idkare enbart i indrivningssyfte överfört till 
den personen. 

I fråga om fordringar som överförts i in-
drivningssyfte föreslås det att den rättsnorm 
som framgår av Högsta domstolens avgöran-
de HD 2009:12 skrivs in i lagen. Avgörandet 
gällde ett fall där ett inkassobolag hos en 
konsument drev in fordringar som bolaget 
hade köpt av en annan näringsidkare. Enligt 
Högsta domstolen tillämpades på indrivning-
en av dessa fordringar vad som i 5 § i lagen 
om indrivning av fordringar föreskrivs om 
skyldigheten att sända betalningskrav och 
vad som i 10 a § 1 mom. 2 punkten före-
skrivs om maximibelopp för indrivnings-
kostnader. 

Paragrafen tillämpas endast vid indrivning 
av konsumentfordringar. 

Paragrafen gäller enbart skötseln av yrkes-
mässiga indrivningsuppdrag. Indrivnings-
verksamheten kan betraktas som yrkesmäs-
sig, om verksamheten inte är av tillfällig na-
tur och om den bedrivs för att förvärva in-
komster eller syftar till annan ekonomisk 
vinning. 

Paragrafen tillämpas inte när den som yr-
kesmässigt bedriver indrivningsverksamhet 
som borgenär driver in egna fordringar hos 
en gäldenär. Nuvarande 5 § har inte heller 
gällt en sådan situation. Det är således inte 
nödvändigt att använda det betalningskrav 
som avses i paragrafen t.ex. när ett kreditin-
stitut hos en gäldenär driver in kredit som det 
beviljat eller när en advokat hos en klient 
driver in arvodesfordringar som baserar sig 
på utförandet av ett advokatuppdrag. 

Med en fordran som överförts enbart i in-
drivningssyfte avses i detta sammanhang det-
samma som i lagen om tillståndsplikt för in-
drivningsverksamheten. I den regeringspro-
position (RP 178/1998 rd) som ledde till att 
nämnda lag stiftades konstateras i detaljmo-
tiveringen till 1 § i lagförslaget att det i all-
mänhet är fråga om fordringar som mottagits 
enbart i indrivningssyfte, när fordringarna 
har överförts efter det att de förföll till betal-
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ning. När det gäller en fordran som ännu inte 
har förfallit till betalning men som överförts 
till en ny borgenär är det av avgörande bety-
delse om det har funnits någon annan grun-
dad anledning till att fordran överfördes än 
att den kan drivas in av en ny borgenär. När 
en fordran som ännu inte förfallit till betal-
ning överförs från köparen till säljaren som 
betalning vid handel med lös egendom eller 
när fakturafordringar överförs från en borge-
när till en finansiär i factoring-verksamhet är 
det inte fråga om överföring av fordringar 
enbart i indrivningssyfte. Syftet med överfö-
ringen är i fråga om handel att betala köpe-
summan och i fråga om factoring-verksamhet 
i allmänhet att ordna säkerhet. 

Enligt den gällande paragrafen ska ett be-
talningskrav alltid vara skriftligt. Detta är 
huvudregeln också enligt det föreslagna 
2 mom. Det föreslås dock dessutom att betal-
ningskravet även på något annat varaktigt 
sätt ska få lämnas till gäldenären, om gälde-
nären efter det att fordran har förfallit till be-
talning uttryckligen har godkänt att medde-
landen om fordran lämnas på detta sätt. En-
bart ett villkor i det ursprungliga avtalet mel-
lan gäldenären och borgenären enligt vilket 
ett varaktigt sätt får användas vid lämnandet 
av meddelanden som hänger samman med 
avtalsförhållandet berättigar således inte till 
att sända betalningskravet i elektronisk form, 
utan gäldenären ska efter det att fordran för-
fallit till betalning ha godkänt att meddelan-
den om fordran lämnas på detta sätt. Vad 
som avses med ett varaktigt sätt definieras i 
3 a § 2 punkten. 

Gäldenären ska genom en uttrycklig vilje-
yttring ha samtyckt till att något annat varak-
tigt sätt används. Enbart ett s.k. tyst samtycke 
från gäldenärens sida räcker såldes inte. 

Gäldenären kan, om han eller hon så öns-
kar, återta sitt samtycke till användning av 
något annat varaktigt sätt. Efter återtagandet 
ska betalningskravet sändas skriftligen. 

Om ett betalningskrav som sänts per post 
returneras till avsändaren på grund av felak-
tiga adressuppgifter, hör det till god indriv-
ningssed att borgenären så långt det är möj-
ligt försöker utreda gäldenärens korrekta 
adress och sända betalningskravet till den el-
ler använda något annat sätt för att säkerstäl-
la att betalningskravet verkligen kommer till 

gäldenärens kännedom. Detsamma gäller en 
situation där ett betalningskrav som sänts en 
gäldenär per e-post inte kommer fram t.ex. 
på grund av att e-postadressen har tagits ur 
bruk. 

I sista hand ska det dock från fall till fall 
bedömas hur långt gående åtgärder som rim-
ligen kan krävas av borgenären för att säker-
ställa att betalningskravet har nått mottaga-
ren. Om det på grund av omständigheterna 
t.ex. är uppenbart att en gäldenär avsiktligt 
undviker indrivning, kan det inte anses nöd-
vändigt att borgenären sänder betalningskra-
vet till gäldenären i form av t.ex. stämnings-
delgivning. Det bör observeras att krav på 
betalning av en konsumentfordran enligt 6 § 
får framställas i domstol trots att ett betal-
ningskrav inte har sänts till gäldenären, om 
senareläggande av domstolsbehandlingen 
kan leda till en rättsförlust för borgenären el-
ler om det finns något annat vägande skäl att 
omedelbart inleda behandlingen. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om att 
ett betalningskrav inte får ges eller sändas till 
en gäldenär förrän gäldenären har påmints 
om fordran efter det att den har förfallit till 
betalning. Det ska dessutom ha gått minst 
14 dagar sedan betalningspåminnelsen lades 
fram eller sändes. 

Bestämmelsen ger uttryck för en princip 
enligt vilken man ska sträva efter att driva in 
en fordran med hjälp av lindrigare och billi-
gare åtgärder innan man vidtar kraftfullare 
och kostsammare indrivningsåtgärder. 

Något formellt krav på hur gäldenären ska 
påminnas föreslås inte bli föreskrivet. Det 
kan således ske såväl skriftligen som muntli-
gen. Det kan också ske t.ex. genom ett text-
meddelande eller e-post till det telefonnum-
mer eller den e-postadress som gäldenären 
meddelat borgenären, om gäldenären och 
borgenären sinsemellan har avtalat om att 
meddelanden i anslutning till avtalsförhål-
landet i fråga lämnas på detta sätt. 

Närmare bestämmelser om innehållet i be-
talningskravet föreslås inte. Vilket medde-
lande som helst betraktas dock inte som en 
sådan betalningspåminnelse som avses i be-
stämmelsen, när borgenären kontaktar gälde-
nären. För att ett meddelande över huvud ta-
get ska kunna betraktas som en betalnings-
påminnelse, ska gäldenären ges tillräcklig in-
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formation om fordran så att han eller hon ut-
ifrån den kan identifiera den fordran som 
drivs in och antingen betala den eller vid be-
hov framställa anmärkningar mot dess be-
lopp eller grunder. 

I motiven till 2 mom. beskrivs ett förfaran-
de enligt god indrivningssed i en situation 
där ett betalningskrav som sänts till gäldenä-
ren inte kommit fram på grund av felaktiga 
adressuppgifter. Samma synpunkter gäller 
också vid problem när en betalningspåmin-
nelse inte kommer fram till adressaten. 

5 a §. Innehållet i ett betalningskrav. Den-
na paragraf stämmer huvudsakligen överens 
med 5 § i den gällande lagen. Paragrafen till-
lämpas endast i sådana situationer som avses 
i 5 § 1 mom. 

Enligt 1 mom. 2 punkten ska ett betalnings-
krav innehålla uppgifter om grunden för 
fordran. Informationen ska ges i en sådan 
form att gäldenären utifrån den kan identifie-
ra fordran. När t.ex. en hälsocentralavgift 
drivs in ska det av betalningskravet framgå 
tidpunkten för den vård som är grund för av-
giften. 

Paragrafens 2 mom. är nytt. Enligt det ska 
gäldenären i betalningskravet upplysas om 
rätten enligt 4 c § att begära att indrivningen 
avbryts och att ärendet överlämnas till rätts-
lig indrivning. Om indrivningen gäller en 
fordran som förfaller i flera poster, ska gäl-
denären dock underrättas om rätten att begära 
att indrivningen avbryts endast om fordran 
har förfallit till betalning i sin helhet. 

Av betalningskravet ska också framgå att 
begäran om avbrytande ska lämnas skriftli-
gen eller på något annat varaktigt sätt. 

I betalningskravet ska gäldenären dessutom 
underrättas om rättsverkningarna av en sådan 
begäran. Av ett betalningskrav ska således 
framgå att begäran om avbrytande av indriv-
ningen inte hindrar indrivning av fordran i 
domstol eller genom utsökning. Betalnings-
kravet ska dessutom innehålla en redogörelse 
för innehållet i 4 c § 2 och 3 mom. Informa-
tionen ska lämnas i en form som är tydlig 
och lätt att förstå. 

Om man i betalningskravet inte på ett kor-
rekt sätt har informerat gäldenären om rätten 
att begära att indrivningen avbryts, är gälde-
nären med stöd av 10 § 3 mom. i regel inte 
skyldig att ersätta indrivningskostnaderna. 

I 3 mom. föreslås det att nya bestämmelser 
tas in genom vilka skyldigheten enligt 
1 mom. 1 punkten att i betalningskravet med-
dela borgenärens namn kompletteras. 

För det första föreslås det bli föreskrivet att 
om det namn som i indrivningsfasen används 
för borgenären är ett annat än namnet i det 
avtal eller någon annan åtgärd som ligger till 
grund för fordran, ska också det namn som 
ursprungligen användes för borgenären upp-
ges i betalningskravet. Bestämmelsen omfat-
tar t.ex. de situationer där det bolags firma 
som är borgenär har ändrats efter det att avta-
let ingicks eller där namnet på en kommun 
som är borgenär vid indrivningen av en ser-
viceavgiftsfordran har ändrats till följd av 
kommunsammanslagning. Bestämmelsen 
gäller också t.ex. en sådan situation där ett 
bolag som är borgenär har ingått avtalet i sin 
bifirmas namn, men i indrivningsfasen an-
vänds borgenärens huvudfirma. I sådana si-
tuationer ska det av betalningskravet alltså 
framgå både det namn borgenären nu använ-
der och det namn som ursprungligen använ-
des om borgenären. 

Dessutom föreslås det att en bestämmelse 
fogas till momentet enligt vilken också den 
ursprungliga borgenärens namn ska anges i 
betalningskravet när en överförd fordran 
drivs in. 

De uppgifter som förutsätts i momentet är 
ofta nödvändiga för gäldenären för att han el-
ler hon utan svårigheter ska kunna identifiera 
den fordran som avses i betalningskravet. 
Med hjälp av denna bestämmelse kan sådana 
situationer minimeras där gäldenären behö-
ver kontakta uppdragstagaren för att få klar-
het i om fordran är riktig eller där gäldenären 
obefogat bestrider fordran. 

Det föreslagna 4 mom. motsvarar gällande 
5 § 2 mom. 

6 §. Sådant krav på betalning av en kon-
sumentfordran som framställs i domstol. Det 
föreslås att paragrafen preciseras på motsva-
rande sätt som den föreslagna 5 §. Syftet med 
ändringen är att också i fråga om konsument-
fordringar som drivs in i domstol klargöra att 
paragrafen ska iakttas endast när den som yr-
kesmässigt bedriver indrivningsverksamhet 
ska driva in en konsumentfordran för någon 
annans räkning eller en konsumentfordran 
som någon annan näringsidkare enbart i in-
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drivningssyfte överfört till den som bedriver 
indrivningsverksamhet. 

På grund av de nya 4 b och 4 c § föreslås 
det att paragrafen ändras också så att det inte 
krävs något betalningskrav, om gäldenären 
på det sätt som avses i 4 b § har bestridit sin 
betalningsskyldighet eller i enlighet med 
4 c § begärt att indrivningen avbryts och att 
ärendet överlämnas till rättslig indrivning. 

7 §. Användning av tratta. I 1 mom. i para-
grafen föreskrivs det om grunderna för an-
vändningen av tratta. Bestämmelsen motsva-
rar i sak huvudsakligen 24 § 1 mom. 7 punk-
ten i kreditupplysningslagen. Det är emeller-
tid nödvändigt att skriva in villkoren för an-
vändning av tratta också i indrivningslagen, 
eftersom kreditupplysningslagen endast till-
lämpas på hanteringen av kreditupplysningar. 
Till följd av den föreslagna bestämmelsen är 
det klart att villkoren för användningen av 
tratta också gäller borgenärer och uppdrags-
tagare. En skada som föranleds av att tratta 
används i strid med lagen ska då ersättas med 
stöd av 15 § i denna lag. 

Enligt förslaget får tratta användas för in-
drivning av endast entydiga och ostridiga 
fordringar som har förfallit till betalning. En 
tratta får således inte ens sändas till en gälde-
när, om borgenären eller uppdragstagaren vet 
att det råder oklarhet eller meningsskiljaktig-
heter om fordrans riktighet. 

En fordran kan inte anses vara ostridig, om 
gäldenären har bestridit sin betalningsskyl-
dighet. Däremot innebär t.ex. gäldenärens 
meddelande om oförmåga att betala fordran 
eller begäran om förlängning av betalningsti-
den inte att fordran har blivit stridig. 

Om gäldenären har bestridit sin betalnings-
skyldighet utan att anföra en grund för be-
stridandet, kan borgenären uppmana gäldenä-
ren att specificera den grund på vilken betal-
ningsskyldigheten bestrids. Gäldenären be-
höver information om grunden för bestridan-
det bl.a. för att kunna göra upp en korrekt 
stämningsansökan för tingsrätten. 

Av de skäl som framgår av motiveringarna 
till 4 b § 3 mom. föreslås det bli föreskrivet 
att en direkt utsökningsbar fordran ska be-
traktas som ostridig när 7 § tillämpas, om 
gäldenären inte har anfört grundbesvär eller 
utnyttjat något annat därmed jämförbart 
rättsmedel. 

I 2 mom. bestäms det i analogi med 2 mom. 
i den gällande paragrafen att tratta inte nå-
gonsin får användas för indrivning av en 
konsumentfordran. 

I 3 mom. föreskrivs det enligt förslaget som 
villkor för användningen av tratta att en be-
talningspåminnelse tidigare ska ha getts eller 
sänts till gäldenären. En betalningspåminnel-
se krävs framför allt för att man därigenom 
ska kunna säkerställa att fordran är ostridig. 

I en betalningspåminnelse ska en tidsfrist 
på minst sju dagar alltid uppställas för betal-
ning av fordran eller framställning av an-
märkningar om den. Tratta får sändas först 
när tidsfristen gått ut. 

I 4 mom. bestäms det om hur en tratta och 
en betalningspåminnelse enligt 3 mom. ska 
lämnas till gäldenären. När bestämmelsen 
tillämpas kan det som har sagts i motiven till 
5 § 2 mom. beaktas. 

Paragrafens 5 mom. gäller förutsättningarna 
för offentliggörande av en tratta eller anmä-
lan för anteckning i kreditupplysningsre-
gistret. I analogi med bestämmelsen i kredit-
upplysningslagen föreslås det att en tratta får 
offentliggöras eller anmälas för anteckning i 
kreditupplysningsregistret tidigast tio dagar 
efter det att den har sänts. 

Av villkoren för användningen av tratta i 
det föreslagna 1 mom. följer att en tratta inte 
får offentliggöras eller anmälas för anteck-
ning i kreditupplysningsregistret, om gälde-
nären först i detta skede bestrider sin betal-
ningsskyldighet. 

Paragrafens 6 mom. motsvarar i sak 
1 mom. i den gällande paragrafen. Språk-
dräkten har emellertid ändrats för att klargöra 
att syftet med bestämmelsen är att hindra att 
notarius publicus upptar protest, vilket var 
brukligt innan indrivningslagen stiftades. 

10 §. Ersättning för indrivningskostnader. 
Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak den för-
sta meningen i det gällande momentet. 

Ordalydelsen i bestämmelsen föreslås dock 
bli preciserad av de orsaker som nämns i av-
snitt 3.7 i den allmänna motiveringen. Ge-
nom den nya ordalydelsen klarläggs att gäl-
denären endast är skyldig att ersätta den bor-
genär som innehar huvudfordran för indriv-
ningskostnaderna. En indrivningsbyrå eller 
någon annan uppdragstagare har alltså inte 
rätt att i eget namn kräva ersättning för in-
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drivningskostnaderna av gäldenären. Detta är 
fallet oavsett om fordran är direkt utsök-
ningsbar eller inte. 

Som kostnader för indrivning som sköts av 
en uppdragstagare får högst det belopp krä-
vas av gäldenären som borgenären enligt sitt 
avtal med uppdragstagaren har betalat eller är 
skyldig att betala uppdragstagaren. Ett sådant 
förfarande är således inte lagligt där en gäl-
denär krävs på t.ex. 50 euro i ersättning för 
indrivningskostnader på grund av åtgärder 
vidtagna av en indrivningsbyrå, fastän bor-
genären enligt sitt avtal med indrivningsby-
rån inte är skyldig att betala denna summa till 
indrivningsbyrån. 

Om gäldenären bestrider riktigheten av 
kostnaderna för indrivning som sköts av en 
uppdragstagare, ska borgenären visa att han 
eller hon de facto har betalat eller är skyldig 
att betala det belopp till uppdragstagaren som 
krävs av gäldenären som indrivningskostna-
der. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar den andra 
meningen i det gällande 1 mom. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar det gällande 
2 mom. Till det har dock fogats hänvisningar 
till de nya 4 b, 4 c och 5 a § samt till den 
omarbetade 7 §. 

Innehållet i det gällande 3 mom. har över-
förts till den nya 10 f §. 

10 a §. Maximibelopp för indrivningskost-
nader i samband med konsumentfordringar. 
Det föreslås att maximibeloppen för de in-
drivningskostnader som gäller konsument-
fordringar och graderingen av dem ändras i 
1 mom. 

Beloppen i euro som anges i momentet är 
maximibelopp. De kostnader som drivs in 
ska i enskilda fall alltid uppfylla också det 
krav på skälighet som föreskrivs i 10 §. 

Till fordrans kapital, som avses i de före-
slagna bestämmelserna, ska inte omkostnader 
för krediten eller andra kreditkostnader räk-
nas. 

Momentets 1 punkt motsvarar den gällande 
lagen. 

Momentets 2—5 punkter gäller maximibe-
loppet av kostnaderna för ett betalningskrav 
enligt 5 § i olika situationer. Med betalnings-
krav avses i denna lag i enlighet med 5 § en-
dast sådana betalningsuppmaningar som upp-
fyller kraven på innehåll i 5 a § och som den 

som yrkesmässigt bedriver indrivningsverk-
samhet ger eller sänder till gäldenären vid 
indrivningen av en konsumentfordran för nå-
gon annans räkning eller av en konsument-
fordran som enbart i indrivningssyfte över-
förts till den som bedriver indrivningsverk-
samhet. 

Om borgenären själv driver in en egen 
fordran hos en gäldenär, får borgenären såle-
des inte i enlighet med 2—4 punkten kräva 
ersättning för kostnaderna för de skriftliga 
betalningsuppmaningar som han eller hon 
sänder, utan ersättning ska krävas i enlighet 
med 1 punkten. Detta motsvarar vad som an-
förts i motiven till den gällande 10 a § (RP 
21/2004 rd, s. 9). Vilken benämning borge-
nären använder för betalningsuppmaningen 
och vilka uppgifter betalningsuppmaningen 
innehåller inverkar inte på saken. 

Den höjning av maximibeloppet för betal-
ningskrav från 12 euro till 14 euro som före-
slås i 3 punkten höjer på motsvarande sätt 
dröjsmålspåföljden för en felparkeringsav-
gift. Detta beror på att det i 17 § 2 mom. i la-
gen om parkeringsövervakning (727/2011) i 
fråga om storleken av dröjsmålspåföljden 
hänvisas till det belopp i euro som anges i 
den ovannämnda 3 punkten. 

I 4 punkten föreslås det ett lägre maximibe-
lopp av indrivningskostnaderna för ett nytt 
betalningskrav som gäller samma fordran. 

Momentets 5 punkt innehåller en special-
bestämmelse om maximibeloppet av kostna-
derna för betalningskrav i en situation där 
fordran drivs in av en i bestämmelsen närma-
re specificerad utövare av indrivningsverk-
samhet som hör till samma ekonomiska hel-
het som borgenären. En sådan utövare av in-
drivningsverksamhet får enligt förslaget i 
stället för maximibeloppen av kostnaderna 
för betalningskrav enligt 2—4 punkten kräva 
högst 5 euro, dvs. samma belopp som borge-
nären själv enligt 1 punkten får kräva för en 
skriftlig betalningspåminnelse. 

Bestämmelsen i 1 § 3 mom. 1 punkten i la-
gen om tillståndsplikt för indrivningsverk-
samhet, till vilken det i 5 punkten hänvisas, 
gäller indrivningsverksamhet som en sam-
manslutning eller stiftelse där staten, en 
kommun, en samkommun eller en församling 
har bestämmande inflytande på det sätt som 
avses i 1 kap. 5 § i bokföringslagen 
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(1336/1997) bedriver för en annan sam-
manslutnings eller stiftelses räkning som står 
i en liknande ställning eller för statens, 
kommunens, samkommunens eller försam-
lingens räkning. Samma moments 2 punkt i 
lagen om tillståndsplikt för indrivningsverk-
samhet gäller för sin del indrivning av en 
sammanslutnings eller stiftelses fordringar, 
om uppdragsgivaren och den som bedriver 
indrivningsverksamheten hör till samma 
koncern enligt bokföringslagen eller om 
samma fysiska person har bestämmande in-
flytande över uppdragsgivaren och den som 
bedriver indrivningsverksamheten. 

I 6 punkten bestäms det enligt förslaget att 
högst 5 euro får krävas för en förlängning av 
betalningstiden som sker på gäldenärens be-
gäran vid indrivning av en konsumentford-
ran. 

Bestämmelsen gäller indrivning som sköts 
av såväl borgenären själv som av en upp-
dragstagare. 

Med förlängning av betalningstiden avses i 
bestämmelsen en sådan åtgärd som sker på 
gäldenärens begäran och genom vilken gäl-
denären beviljas betalningsuppskov för en 
fordran som förfallit till betalning. Det kan 
t.ex. vara fråga om att det i ett betalningskrav 
som sänts till gäldenären har fastställts en be-
stämd dag när fordran senast ska betalas för 
att ärendet inte ska överlämnas till rättslig 
indrivning, och att denna dag senare på gäl-
denärens begäran senareläggs. 

Bestämmelsen gäller inte avtal om förläng-
ning av kredittiden eller förflyttning av för-
fallodatum som ingås innan fordran förfaller 
till betalning. Det är i sådana fall inte fråga 
om indrivning av en sådan fordran som för-
fallit till betalning och som omfattas av in-
drivningslagen. 

Det föreslagna maximibeloppet på 5 euro 
ska täcka alla kostnader som borgenären or-
sakas av en förlängning av betalningstiden, 
inbegripet en bekräftelse av förlängningen av 
betalningstiden som eventuellt sänds till gäl-
denären och en kalkyl över det belopp som 
gäldenären efter den förlängda betalningsti-
den ska betala. I samband med förlängning 
av betalningstiden kan gäldenären således 
inte krävas på särskild ersättning för att en ny 
betalningspåminnelse eller ett nytt betal-
ningskrav har sänts. 

Det är klart att borgenären inte kan kräva 
ersättning för kostnaderna för en förlängning 
av betalningstiden som inte grundar sig på 
gäldenärens begäran. Ersättning för kostna-
derna för en förlängning av betalningstiden 
kan således inte krävas enbart på den grund 
att gäldenären i själva verket betalar fordran 
först efter den fastställda dagen. 

Den föreslagna bestämmelsen gäller inte 
frågan om gäldenären är skyldig att betala 
dröjsmålsränta för den förlängda tiden. Detta 
avgörs i enlighet med avtalsvillkoren och be-
stämmelserna i räntelagen. 

Den maximikostnad för en betalningsplan 
som föreslås i 7 punkten, beroende på situa-
tionen antingen 20, 30 eller 50 euro, ska 
täcka bl.a. följande arbetsfaser i samband 
med uppgörandet och övervakningen av be-
talningsplanen: 

- granskning av kredituppgifterna och 
andra uppgifter som behövs för att kunna be-
döma hur realistisk betalningsplanen är, 

- klargörande av villkoren i betalningspla-
nen för gäldenären,  

- bekräftelse av betalningsplanen till gälde-
nären skriftligen eller på något annat varak-
tigt sätt, 

- sändandet av amorteringsbrev eller mot-
svarande till gäldenären för betalning av pos-
terna enligt betalningsplanen,  

- övervakning av att betalningsplanen iakt-
tas och 

- redogörelse för och rapportering av betal-
ningarna till borgenären. 

Avsikten är att den maximala kostnaden för 
betalningsplanen ska täcka också normala 
och mindre omfattande ändringar av planen, 
såsom förlängning av betalningstiden för en-
skilda poster eller förlängning av den totala 
betalningstiden. Om betalningsplanen ändras 
väsentligt kan åtgärden jämställas med upp-
görandet av en ny plan, för vilken särskild 
avgift kan tas ut, om förutsättningarna i 
10 c § 2 mom. uppfylls. 

Bestämmelsen gäller indrivning som sköts 
av såväl borgenären själv som av en upp-
dragstagare. 

Paragrafens 2 mom. stämmer överens med 
gällande lag. 

I 3 mom. har en lagteknisk ändring gjorts. 
10 b §. Tidsgränser för indrivningsåtgär-

der i samband med konsumentfordringar. Pa-
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ragrafens 1 mom. motsvarar den gällande la-
gen. 

I 2 mom. har en följdändring gjorts på 
grund av ändringen av 10 a § 1 mom. 

I 3 mom. föreslås det en ny bestämmelse 
med stöd av vilken indrivningskostnader inte 
får krävas av gäldenären om betalningstiden 
förlängs med en kortare tid än 14 dagar. 

10 c §. Maximiantal betalningskrav och be-
talningsplaner som berättigar till kostnads-
ersättning vid indrivning av konsumentford-
ringar. Enligt 1 mom. får vid indrivning av 
en och samma konsumentfordran inte krävas 
indrivningskostnader av gäldenären för fler 
än två sådana betalningskrav som avses i 5 § 
och för fler än en sådan betalningsplan som 
avses i 10 a § 1 mom. 7 punkten. 

Paragrafen hindrar inte att flera betalnings-
krav sänds till gäldenären eller att flera be-
talningsplaner görs upp med gäldenären än 
vad som bestäms i momentet. Det är endast 
fråga om hur många betalningskrav eller be-
talningsplaner som gäldenären högst kan bli 
krävd på kostnadsersättning för. 

Paragrafen gäller endast maximiantalet så-
dana betalningskrav och betalningsplaner 
som berättigar till kostnadsersättning. Den 
inverkar således inte på rätten att kräva er-
sättning för kostnader som föranletts av 
andra typer av indrivningsåtgärder, t.ex. be-
talningspåminnelse enligt 10 a § 1 mom. 1 
punkten eller förlängning av betalningstiden 
enligt 6 punkten i samma moment. 

Med uttrycket "en och samma fordran" av-
ses i den föreslagna paragrafen fordringar 
som baserar sig på samma avtal eller annars 
hänför sig till samma grund. Detta är i all-
mänhet fallet också när en fordran har förfal-
lit till betalning i flera poster. Om t.ex. hyror 
som grundar sig på ett hyresavtal är obetalda 
för flera månader, är det fråga om en och 
samma fordran. Det faktum att saken gäller 
en fordran som förfaller till betalning i flera 
poster kan i enskilda fall med stöd av 2 mom. 
berättiga till avvikelse från maximiantalet in-
drivningsåtgärder enligt 1 mom. 

Frågan bör emellertid bedömas på annat 
sätt om de fordringar som grundar sig på av-
talsförhållandet i fråga emellanåt har betalats 
i sin helhet och indrivning senare inleds på 
nytt. Som exempel kan nämnas en situation 
där en hyresgäst lämnar hyror för 

2013 obetalda, dessa drivs in och fordringar-
na betalas efter två betalningskrav. Om hy-
resgästen 2014 på nytt låter bli att betala hy-
ran är det inte längre fråga om indrivning av 
en och samma fordran, och de betalningskrav 
som framställts 2013 beaktas inte när det 
fastställs utifrån hur många indrivningsåtgär-
der på grund av nya dröjsmål med betalning-
en kostnadsersättning får krävas av gäldenä-
ren. 

I 2 mom. bestäms det på vilka villkor max-
imiantalen enligt 1 mom. får överskridas. 

En särskild anledning att överskrida maxi-
miantalen kan vara t.ex. att en fordran har 
förfallit till betalning i flera poster. Det ska 
då observeras att av förbudet att orsaka gäl-
denären onödiga kostnader enligt 4 § 2 mom. 
2 punkten följer att betalningspåminnelser 
som gäller poster som förfaller till betalning 
vid olika tidpunkt så långt det är möjligt ska 
sammanföras i samma betalningskrav. 

En särskild anledning att överskrida maxi-
miantalen kan t.ex. också anknyta till att gäl-
denären avsiktligt har försvårat indrivningen 
genom att lämna osann eller vilseledande in-
formation. 

En särskild anledning att överskrida maxi-
miantalen kan t.ex. vara att flera parter är 
delaktiga i samma skuld, och att betalnings-
krav då ska sändas till var och en av dessa. 

En särskild anledning att överskrida maxi-
miantalet för betalningskrav kan också t.ex. 
hänföra sig till att gäldenären har försummat 
att iaktta den uppgjorda betalningsplanen. I 
det fallet får, trots bestämmelserna om max-
imiantal i 1 mom., ytterligare ett betalnings-
krav sändas till gäldenären där det meddelas 
att betalningsplanen inte har iakttagits och att 
ärendet överlämnas till rättslig indrivning, 
samt där gäldenären vid behov påminns om 
anmälan om och anteckning av uppgifterna 
om betalningsstörning i kreditupplysningsre-
gistret. Det kan dock vara skäl att bedöma 
saken annorlunda, om betalningsplanen re-
dan ursprungligen har varit orealistisk i för-
hållande till gäldenärens förväntade betal-
ningsförmåga. 

En särskild anledning att överskrida maxi-
miantalet betalningskrav kan också anses 
vara t.ex. det att borgenären är tvungen att 
påminna gäldenären om en skuld som hotar 
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att bli preskriberad om inte preskriptionen 
avbryts. 

En särskild anledning att kräva ersättning 
för kostnaderna för flera än en betalningsplan 
kan t.ex. vara att gäldenären inte har förmått 
iaktta den första betalningsplanen på grund 
av att hans eller hennes omständigheter efter 
det att betalningsplanen gjordes upp har för-
ändrats av en sådan orsak som borgenären el-
ler uppdragstagaren, utifrån den tillräckliga 
information de hade tillgång till, inte kunnat 
beakta när parterna förhandlade om betal-
ningsplanens innehåll. 

Däremot är det inte fråga om en särskild 
anledning att kräva ersättning för flera än en 
betalningsplan t.ex. i en sådan situation där 
gäldenären inte har förmått iaktta den första 
betalningsplanen, om borgenären eller upp-
dragstagaren när planen gjordes upp inte ut-
ifrån tillräcklig information säkerställde att 
planen är realistisk i förhållande till gäldenä-
rens betalningsförmåga. 

10 d §. Gäldenärens totalkostnadsansvar 
vid indrivning av konsumentfordringar. Pa-
ragrafens 1 mom. stämmer till sitt syfte över-
ens med gällande 10 c § 1 mom. Det föreslås 
emellertid att maximibeloppen och grade-
ringen av gäldenärens totalkostnadsansvar 
ändras av de orsaker som nämns i avsnitt 
3.5 i den allmänna motiveringen. 

Paragrafens 2 mom. svarar huvudsakligen 
mot det gällande 10 c § 2 mom. och avsikten 
är att det ska tillämpas på samma sätt som 
den gällande bestämmelsen. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar den sista 
meningen i det gällande 10 c § 2 mom., änd-
rat så att maximibeloppet av totalkostnadsan-
svaret i stället för nuvarande 59 euro är 
51 euro. 

10 e §. Standardersättning för indrivnings-
kostnader. Genom paragrafen genomförs ar-
tiklarna 6.1 och 6.2 i direktivet. Paragrafen 
gäller sådana betalningar som avses i det för-
sta lagförslaget, dvs. belopp som en närings-
idkare eller en upphandlande enhet ska betala 
en näringsidkare som vederlag för en vara el-
ler en tjänst. 

Med stöd av paragrafen har borgenären rätt 
att få 40 euro av gäldenären som standarder-
sättning för indrivningskostnaderna, om en 
sådan betalning som avses ovan har fördröjts 
så pass mycket att borgenären har rätt till 

dröjsmålsränta. Frågan om när borgenären 
har rätt till dröjsmålsränta bestäms närmast 
enligt bestämmelserna i räntelagen. 

Rätt till standardersättning uppkommer di-
rekt utifrån dröjsmål med betalningen. Det 
förutsätts alltså inte att borgenären har sänt 
gäldenären en betalningspåminnelse eller 
vidtagit andra åtgärder för indrivning av 
fordran. Om borgenären har börjat driva in 
sin fordran och på grund av detta orsakats 
faktiska indrivningskostnader som med stöd 
av 10 § ska ersättas, har borgenären rätt till 
ersättning för dem endast till den del deras 
belopp överstiger standardersättningens be-
lopp. 

Om betalningen enligt överenskommelse 
ska betalas i flera poster och betalningen av 
flera av dessa poster försenas, har borgenären 
rätt till standardersättningen på 40 euro sepa-
rat för varje försenad betalningspost. 

Såsom det framgår av 2 § är paragrafen 
tvingande till förmån för gäldenären. Det är 
således inte tillåtet att på ett sätt som är bin-
dande för gäldenären komma överens om 
t.ex. att standardersättningens belopp ska 
vara större än 40 euro eller att standarder-
sättningen inte ska dras av från de faktiska 
indrivningskostnader som med stöd av 10 § 
ska ersättas. För tydlighetens skull kan det 
dock konstateras att bestämmelsen av tving-
ande natur i indrivningslagen inte hindrar att 
man i ett avtal mellan t.ex. två näringsidkare 
skriver in ett villkor om dröjsmålsvite eller 
någon annan sådan påföljd för dröjsmål med 
betalningen som inte har samband med skyl-
digheten att ersätta indrivningskostnader. 

Bestämmelserna i 8—10 § i det första lag-
förslaget i propositionen hindrar användning-
en av sådana avtalsvillkor om skyldigheten 
att ersätta indrivningskostnader som är oskä-
liga gentemot borgenären. Det bör särskilt 
observeras att enligt 8 § 3 mom. i det första 
lagförslaget är avtalsvillkor enligt vilka bor-
genären inte har rätt till ersättning för indriv-
ningskostnaderna i enlighet med indrivnings-
lagen utan verkan, om det inte finns grundad 
anledning till användningen av ett sådant 
villkor. 

10 f §. Direkt utsökningsbara indrivnings-
kostnader. Paragrafen är ny. 

Paragrafens 1 mom. stämmer i sak överens 
med gällande 10 § 3 mom. Med uttrycket "de 
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kostnader som borgenären orsakas av indriv-
ningen" avses detsamma som i 10 § 1 mom. 
En indrivningsbyrå kan således framöver inte 
längre i sitt eget namn begära utsökning av 
indrivningskostnader. Saken behandlas när-
mare i avsnitt 3.7 i den allmänna motivering-
en och i motiven till 10 §. 

En borgenär som innehar en direkt utsök-
ningsbar fordran ansvarar för att såväl hu-
vudfordran som de indrivningskostnader som 
krävs av gäldenären är riktiga. 

Om gäldenären anser att de direkt utsök-
ningsbara indrivningskostnader som avses i 
momentet har fastställts felaktigt, kan han el-
ler hon anföra grundbesvär enligt 9 § i lagen 
om verkställighet av skatter och avgifter. En-
ligt den föreslagna 5 a § 1 mom. 6 punkten 
ska gäldenären i betalningskravet informeras 
om denna möjlighet. 

Paragrafens 2 mom. gäller sådana direkt ut-
sökningsbara fordringar som inte är konsu-
mentfordringar. Till skillnad från nuläget är 
de kostnader som indrivningen av också des-
sa fordringar orsakar borgenären direkt ut-
sökningsbara upp till de maximibelopp som 
fastställs i momentet. 

Om det har uppkommit indrivningskostna-
der i enlighet med 10 § 1 mom. till ett större 
belopp, är de till den del de överstiger de be-
lopp i euro som avses i den föreslagna be-
stämmelsen utsökningsbara endast, om det 
finns en utsökningsgrund för dem enligt 
2 kap. 2 § i utsökningsbalken. 

Momentets 1 punkt gäller en situation där 
en direkt utsökningsbar företagsfordran be-
står av sådana betalningar som avses i 10 e §. 
Exempel på dessa är vissa försäkringspremi-
er. En kostnadsfordran är då direkt utsök-
ningsbar upp till det belopp som föreskrivs i 
10 e §, dvs. högst 40 euro för varje försenad 
betalningspost. Om borgenären sedan har 
specificerat sitt krav på ersättning av kostna-
der genom att hänvisa till de faktiska kostna-
der som avses i 10 § 1 mom. eller till den 
standardersättning som avses i 10 e § inver-
kar inte på tillämpningen av bestämmelsen. 

Momentets 2 punkt tillämpas när det är frå-
ga om någon annan direkt utsökningsbar fö-
retagsfordran än en sådan som avses i 
1 punkten, t.ex. en kommuns fordran på en 
näringsidkare som gäller en avfallsavgift. I 
det fallet är kostnadsfordran direkt utsök-

ningsbar till den del som den inte överskrider 
maximibeloppen för indrivningskostnader i 
fråga om direkt utsökningsbara konsument-
fordringar. 

11 a §. Avräkningen av medel från de delar 
som fordran består av. Paragrafen är ny. Den 
innehåller bestämmelser om i vilken ordning 
betalningar räknas av från de olika delarna 
som fordran består av. Paragrafen tillämpas 
oavsett om det är borgenären eller en upp-
dragstagare som driver in fordran. 

Enligt 1 mom. får de medel som influtit vid 
indrivningen i första hand räknas av från rän-
tan och först därefter från kapitalet. Bestäm-
melsen gäller såväl prioritetsordningen mel-
lan den egentliga fordran och räntan på den 
som prioritetsordningen mellan indrivnings-
kostnaderna och räntan på dem. 

Enligt det föreslagna 2 mom. får medel an-
vändas för avräkning av indrivningskostna-
derna och räntan på dem först efter det att 
fordran och räntan på den har betalats. Av-
sikten är att bestämmelsen tillämpas endast 
på indrivning av konsumentfordringar. 

Det faktum att en fordran förfaller till be-
talning i flera poster inverkar inte på tillämp-
ningen av bestämmelsen. Om t.ex. en försäk-
ringstagare inte har betalat kostnaderna för 
indrivningen av någon tidigare försäkrings-
premiepost och senare betalar kapitalet av en 
ny premiepost när den förfaller till betalning, 
hänför sig denna betalning inte till indriv-
ningskostnaderna utan till den nya försäk-
ringspremieposten. 

Om en fordran förfaller till betalning i flera 
poster gäller avräkningsordningen endast den 
del av fordran som har förfallit till betalning 
vid den tidpunkt då medlen flyter in. Gälde-
närens betalning får således räknas av från 
indrivningskostnaderna trots att en sådan an-
del av skuldkapitalet är obetald som ännu 
inte har förfallit till betalning. 

Enligt vad som konstateras i motiven till 
4 § är användningen av rättigheter grundade 
på realsäkerheter inte sådan indrivning som 
avses i indrivningslagen. Den föreslagna be-
stämmelsen påverkar således inte etablerad 
praxis, enligt vilken t.ex. köpesumman för 
försäljning av pant i första hand används för 
täckning av försäljningskostnaderna och först 
därefter för betalning av fordran. 
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Avvikelse från den avräkningsordning som 
föreskrivs i paragrafen får göras till förmån 
för gäldenären. Paragrafen hindrar således 
inte borgenären från att i första hand räkna av 
gäldenärens betalning från fordrans kapital 
och först därefter från räntan. Ett avtal eller 
något annat arrangemang enligt vilket avvi-
kelse från avräkningsordningen görs till 
nackdel för gäldenären är med stöd av 2 § 
utan verkan. 

Paragrafen gäller endast skuldförhållanden 
mellan gäldenärer och borgenärer. Paragrafen 
inverkar inte på när en uppdragstagare enligt 
sitt avtal med borgenären har rätt att få 
arvode av borgenären för ett utfört indriv-
ningsuppdrag. 

13 §. Tvångsmedel. Det föreslås att 1 mom. 
kompletteras med en hänvisning till de nya 
4 b, 4 c och 5 a §. En hänvisning till 4 a § om 
gäldenärens rätt att få uppgifter föreslås ock-
så bli fogad till momentet, för att man vid 
behov effektivt ska kunna ingripa i försum-
melser vid iakttagandet av också denna para-
graf. 

Till 2 mom. föreslås en hänvisning till den 
nya 4 b § och den omarbetade 7 § bli fogad. 
Också till detta moment föreslås en hänvis-
ning till 4 a § bli fogad. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar den gällande 
lagen. 

14 §. Meddelande av förbud. Paragrafens 
1 mom. motsvarar den gällande lagen. 

Enligt 2 mom. kan konsumentombudsman-
nen meddela ett förbud som avses i 13 § 
1 mom. och förena det med vite i ett ärende 
som inte har avsevärd betydelse för tillämp-
ning av lag eller i övrigt. Den sakliga omfatt-
ningen av konsumentombudsmannens rätt att 
meddela förbud stämmer således överens 
med bestämmelsen i 6 § 2 mom. i lagen om 
Konsumentverket. Om ett ärende har avse-
värd betydelse ska konsumentombudsman-
nen hos marknadsdomstolen ansöka om 
meddelande av förbud. 

En näringsidkare som är missnöjd med 
konsumentombudsmannens beslut att medde-
la förbud kan föra beslutet till marknadsdom-
stolen för prövning. 

Enligt 3 mom. kan konsumentombudsman-
nen meddela ett temporärt förbud och förena 
det med vite på det sätt som föreskrivs i 6 § 
3 och 4 mom. i lagen om Konsumentverket. 

Paragrafens 4 mom. motsvarar 2 mom. i 
den gällande paragrafen. 

15 §. Ersättningsansvar. Det föreslås att 
paragrafen ändras så att det ersättningsansvar 
som föreskrivs i den ska gälla alla som be-
driver indrivning — både borgenärer och 
uppdragstagare — och inte som för närva-
rande enbart den som yrkesmässigt bedriver 
indrivningsverksamhet. 

Med stöd av paragrafen ska de kostnader 
som den som indrivningen riktas mot van-
ligtvis ersättas för kostnaderna för utredning-
ar i samband med indrivningen, t.ex. kostna-
der för användningen av telefon och anskaff-
ningen av verifikat. Med stöd av paragrafen 
ska emellertid också t.ex. ekonomisk skada 
ersättas som en näringsidkare orsakats på 
grund av att tratta använts vid indrivningen i 
strid med lag. 

I 1 mom. föreskrivs det om borgenärens er-
sättningsansvar. Med stöd av det är en bor-
genär skyldig att ersätta skada som orsakats 
till följd av såväl sitt eget som uppdragstaga-
rens felaktiga förfarande. Gäldenären kan så-
ledes kräva ersättning av borgenären t.ex. för 
skada som orsakats gäldenären av en indriv-
ningsbyrå som borgenären anlitar. 

Enligt 2 mom. har den som lidit skada 
emellertid rätt att kräva ersättning för skada 
som orsakats till följd av uppdragstagarens 
felaktiga förfarande också direkt av upp-
dragstagaren. 

Den skadelidande kan välja om ersättning 
krävs för skada orsakad av uppdragstagarens 
felaktiga förfarande med stöd av 1 mom. av 
borgenären eller med stöd av 2 mom. av 
uppdragstagaren eller av vardera parten soli-
dariskt. 

Paragrafens 3 mom. gäller borgenärens re-
gressrätt i en situation där borgenären varit 
tvungen att med stöd av 1 mom. betala er-
sättning till följd av uppdragstagarens felak-
tiga förfarande. Denna bestämmelse, som 
enbart gäller förhållandet mellan en borgenär 
och en uppdragstagare, är dispositiv. Avvi-
kelse från den kan således göras genom avtal 
mellan borgenären och uppdragstagaren. 

Ikraftträdandebestämmelser. Utgångspunk-
ten är att den föreslagna lagen ska tillämpas 
på indrivning omedelbart efter det att den 
trätt i kraft. En gäldenär kan t.ex. framställa 
begäran om avbrytande enligt 4 c § omedel-
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bart efter lagens ikraftträdande. Likaså ska 
t.ex. bestämmelserna om form och innehåll i 
betalningskrav i 5 och 5 a § tillämpas, när ett 
betalningskrav ges eller sänds till gäldenären 
efter det att den nya lagen trätt i kraft. Maxi-
mibeloppen av kostnader enligt 10 a § 
1 mom. ska tillämpas på indrivningsverk-
samhet som bedrivs efter ikraftträdandet. 

Ikraftträdandebestämmelsens 2 mom. be-
gränsar tillämpningen av de nya 10 c och 
10 d §. Om indrivning av en fordran har in-
letts före denna lags ikraftträdande, tillämpas 
10 c och 10 d § i denna lag endast på sådana 
indrivningsåtgärder som vidtas efter ikraft-
trädandet. Gäldenärens kostnadsansvar för 
indrivningsåtgärder som har vidtagits före 
ikraftträdandet och som vidtas efter ikraftträ-
dandet får dock sammantaget inte överstiga 
de belopp som föreskrivs i den 10 c § som 
gällde före ikraftträdandet. 

Den nya 10 e § och det nya 10 f § 2 mom. 
tillämpas enligt 3 mom. endast på fordringar 
som förfaller till betalning efter ikraftträdan-
det. 

Enligt 4 mom. i ikraftträdandebestämmel-
sen tillämpas 11 a § i denna lag på avräkning 
av sådana medel som inflyter vid indrivning 
efter det att det har förflutit nio månader från 
ikraftträdandet. 

Enligt 5 mom. tillämpas inte den nya 15 § 
på skador som förorsakats av fel och för-
summelser som skett före ikraftträdandet. 

 
1.3 Räntelagen 

4 §. Dröjsmålsräntans belopp. Paragrafens 
1 mom. motsvarar den gällande lagen. 

Det föreslås att en ny bestämmelse fogas 
till 2 mom. genom vilken artikel 2.6 i direkti-
vet genomförs. Enligt bestämmelsen är 
dröjsmålsräntan åtta procentenheter högre än 
den referensränta som gäller vid tidpunkten i 
fråga och som avses i 12 §, om dröjsmålet 
gäller en betalning som avses i det första lag-
förslaget, dvs. en sådan betalning som en 
näringsidkare eller en upphandlande enhet 
ska betala en näringsidkare som vederlag för 
varor eller tjänster. 

Enligt 2 § i räntelagen är bestämmelserna 
om dröjsmålsränta i regel dispositiva. Be-
stämmelserna i 8—10 § i det första lagför-
slaget i propositionen hindrar emellertid an-

vändningen av sådana avtalsvillkor om skyl-
digheten att betala dröjsmålsränta som är 
oskäliga gentemot borgenären. Det bör sär-
skilt observeras att 8 § 1 mom. i det första 
lagförslaget hindrar användningen av sådana 
avtalsvillkor enligt vilka borgenären inte har 
rätt till dröjsmålsränta. Om gäldenären är en 
upphandlande enhet hindrar 8 § 2 mom. 
dessutom användningen av sådana avtalsvill-
kor enligt vilka en lägre dröjsmålsränta än 
vad som bestäms i 4 § 2 mom. i räntelagen 
ska betalas på ett försenat belopp. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar paragrafens 
gällande 2 mom. med undantag för en följd-
ändring som beror på att ett nytt 2 mom. har 
fogats till paragrafen. 

12 a §. Meddelande om fastställande av re-
ferensräntan. Det föreslås att en följdändring 
fogas till paragrafen till följd av att 4 § har 
ändrats. I det meddelande om fastställande av 
referensräntan som Finlands Bank publicerar 
ska framöver också nämnas storleken av den 
dröjsmålsränta som avses i 4 § 2 mom. i rän-
telagen. Därigenom säkerställs att Finland på 
ett korrekt sätt iakttar kravet på insyn i artikel 
8.1 i direktivet. 

 
1.4 Lagen om försäkringsavtal 

44 §. Premiebetalning genom bank. I en-
lighet med vad som beskrivs i den allmänna 
motiveringen står den gällande paragrafen i 
strid med direktivet om bekämpande av sena 
betalningar i situationer där försäkringstaga-
ren är näringsidkare eller en upphandlande 
enhet. Det föreslås därför att paragrafen änd-
ras så att den tillämpas endast om försäk-
ringstagaren är en konsument. 

Det föreslås att paragrafen samtidigt också 
i övrigt moderniseras med beaktande av den 
nya lagstiftningen om tillhandahållande av 
betaltjänster och av det faktum att postgiro- 
och postanvisningstjänster inte längre på åra-
tal har tillhandahållits i Finland. 

I praktiken betalas försäkringspremier of-
tast genom kontoöverföring eller direktdebi-
tering. En försäkringspremie som en konsu-
ment betalat på detta sätt anses vara betald 
den dag då beloppet av kontoöverföringen el-
ler direktdebiteringen debiterades inbetala-
rens konto. Med uttrycket "betalades kontant 
på betaltjänstleverantörens verksamhetsstäl-
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le" avser t.ex. en situation där försäkringsta-
garen på bankens kontor betalar in försäk-
ringspremien som kontantinsättning på för-
säkringsgivarens konto. 

Om försäkringstagaren inte är en konsu-
ment, tillämpas på bedömningen av om en 
betalning genom kontoöverföring eller di-
rektdebitering är gjord vid rätt tid i fortsätt-
ningen 82 § i betaltjänstlagen. I praktiken in-
nebär detta att betalningen i allmänhet anses 
ha skett i tid, om beloppet har betalats in på 
betalningsmottagarens banks konto senast på 
förfallodagen. 

 
 

1.5 Jordlegolagen 

8 §. Paragrafens 1 mom. motsvarar i sak 
gällande lag. 

Paragrafens 2 mom. motsvarar i sak den 
första och sista meningen i det gällande mo-
mentet. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om när 
en legoavgift som förmedlats av en betal-
tjänstleverantör anses ha blivit betald. En till 
sitt syfte motsvarande bestämmelse finns i 
den andra meningen i det gällande 2 mom. 
Orsaken till att bestämmelsen föreslås bli 
ändrad framgår av motiven till det fjärde lag-
förslaget. 

Legoförhållanden som omfattas av direkti-
vet om bekämpande av sena betalningar om-
fattas inte av tillämpningsområdet för den fö-
reslagna bestämmelsen. Sådana legoförhål-
landen är situationer där legogivaren är när-
ingsidkare och legotagaren näringsidkare el-
ler en upphandlande enhet. När det är fråga 
om ett sådant legoförhållande tillämpas i 
fortsättningen 82 § i betaltjänstlagen på be-
dömningen av om betalningen av en legoav-
gift genom förmedling av en betaltjänstleve-
rantör har skett i rätt tid. 

Det föreslagna 3 mom. gäller således alla 
andra legoförhållanden än de som omfattas 
av direktivets tillämpningsområde. De mest 
typiska av dessa är legoförhållanden där le-
gotagaren är en privatperson i konsument-
ställning. På dessa tillämpas den föreslagna 
bestämmelsen oavsett vilken aktör som är le-
gogivare. 

Inte heller sådana legoförhållanden där le-
gogivaren är ett offentligt samfund och lego-

tagaren näringsidkare omfattas av direktivets 
tillämpningsområde. I fråga om sådana lego-
förhållanden finns det således inte något be-
hov att ändra det rådande rättsläget. På dessa 
tillämpas således den föreslagna bestämmel-
sen, som leder till ett för legotagaren gynn-
sammare slutresultat än 82 § i betaltjänstla-
gen. 

 
 

1.6 Lagen om hyra av bostadslägenhet 

35 §. Sättet för betalning av hyra. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar i sak den första me-
ningen i det gällande 1 mom. samt 4 mom. 

I fråga om 2 mom. hänvisas det till vad som 
sägs i motiven till 8 § 3 mom. i det femte lag-
förslaget. 

Paragrafens 3 och 4 mom. svarar i sak mot 
2 och 3 mom. i den gällande paragrafen. 

 
 

1.7 Lagen om hyra av affärslokal 

28 §. Sättet för betalning av hyra. Paragra-
fens 1 mom. motsvarar i sak den första me-
ningen i det gällande 1 mom. 

I fråga om 2 mom. hänvisas det till vad som 
sägs i motiven till 8 § 3 mom. i det femte lag-
förslaget. 

Paragrafens 3 och 4 mom. svarar i sak mot 
2 och 3 mom. i den gällande paragrafen. 

 
 

1.8 Lagen om reglering av avtalsvillkor 
mellan näringsidkare 

1 §. Reglering av avtalsvillkor. Det föreslås 
att 1 och 2 mom. ändras så att tillämpningen 
av avtalspraxis jämställs med användningen 
av avtalsvillkor. Den föreslagna ändringen är 
nödvändig eftersom bestämmelserna i artikel 
7 i direktivet gäller såväl oskäliga avtalsvill-
kor som oskälig avtalspraxis. Frågan behand-
las närmare i motiven till 1 § i det första lag-
förslaget. 

Paragrafens 3 mom. motsvarar gällande 
lagstiftning. 

Det föreslås att 4 mom. ändras så att ut-
trycket "en upphandlande enhet" används i 
stället för "offentligt samfund". På så sätt sä-
kerställs att lagen kan tillämpas i enlighet 
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med direktivet också på offentligrättsliga in-
rättningar när de köper varor eller tjänster 
genom kommersiella åtgärder. 

 
 

1.9 Lagen om verkställighet av skatter 
och avgifter 

20 a §. Preskription av accessoriska kost-
nader. I syfte att förtydliga rättsläget föreslås 
det att en ny paragraf fogas till lagen där det 
bestäms om preskription av accessoriska 
kostnader. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar i sak andra meningen i 12 § 
1 mom. i preskriptionslagen. 

De accessoriska kostnader som avses i pa-
ragrafen är t.ex. dröjsmålsräntor på och för-
höjningar som hänför sig till offentliga ford-
ringar samt indrivningskostnader som orsa-
kas av indrivning av offentliga fordringar. 

 
 

1.10 Lagen om behandling av vissa 
marknadsrättsliga ärenden 

3 §. Anhängiggörande av ärenden. Det fö-
reslås att paragrafen ändras genom de följd-
ändringar som föranleds av ändringen av in-
drivningslagen och lagen om reglering av av-
talsvillkor mellan näringsidkare. 

 
 

1.11 Lagen om fastighetsförrättningsav-
gift 

12 §. Det föreslås att 2 mom. ändras till 
följd av de nya bestämmelser om indrivning-
en av konsumentfordringar som föreslås i in-
drivningslagen. Eftersom avsikten är att alla 
bestämmelser om indrivning av konsument-
fordringar i indrivningslagen alltid ska iakt-
tas vid indrivningen av fastighetsförrätt-
ningsavgifter, tas någon detaljerad förteck-
ning över dessa bestämmelser inte längre in i 
momentet. 

 
 
 

1.12 Lagen om olycksfallsförsäkring 

38 §. Olycksfallsförsäkringspremie är en 
premie som omfattas av direktivets tillämp-

ningsområde. Det föreslås därför att 1 mom. 
ändras så att hänvisningen till 4 § 1 mom. i 
räntelagen gäller 2 mom. i den paragrafen. 

 
 

1.13 Lagen om pension för arbetstagare 

164 §. Dröjsmålsränta på arbetsgivares 
arbetspensionsförsäkringsavgift. Arbetspen-
sionsförsäkringsavgiften är en avgift som 
omfattas av direktivets tillämpningsområde. 
Det föreslås därför att paragrafen ändras så 
att hänvisningen till 4 § 1 mom. i räntelagen 
gäller 2 mom. i den paragrafen. 

 
 

1.14 Lagen om pension för lantbruksföre-
tagare 

25 §. Dröjsmålsränta på arbetspensions-
försäkringsavgift. Förslaget motsvarar det 
trettonde lagförslaget. 

 
 

1.15 Lagen om pension för företagare 

123 §. Dröjsmålsränta på arbetspensions-
försäkringsavgift. Förslaget motsvarar det 
trettonde lagförslaget. 

 
 

1.16 Lagen om sjömanspensioner 

146 §. Dröjsmålsränta på pensionsförsäk-
ringsavgift. Förslaget motsvarar det trettonde 
lagförslaget. 

 
 

2  Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft cirka tre måna-
der efter det att de har blivit stadfästa. Den 
föreslagna tidsfristen på tre månader mellan 
stadfästelse och ikraftträdande är nödvändig 
för att företag och upphandlande enheter ska 
hinna anpassa sin verksamhet till kraven i 
den nya lagstiftningen. Lagarna bör i vilket 
fall som helst träda i kraft senast den 16 mars 
2013, när tidsfristen för att genomföra direk-
tivet utgår. 

Enligt övergångsbestämmelsen i förslaget 
till indrivningslag ska 11 a § i indrivningsla-
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gen, som gäller avräkningen av influtna me-
del från de delar som fordran består av, börja 
tillämpas först när nio månader har förflutit 
från ikraftträdandet av lagen. På så sätt reser-
veras tillräckligt med tid för borgenärerna att 

anpassa sina informationssystem till den nya 
regleringen. 

 
Med stöd av vad som anförts ovan före-

läggs riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslag 

 
 
 
 
 

1. 

 

Lag 

om betalningsvillkor i kommersiella avtal 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på betalningar som 
näringsidkare eller upphandlande enheter ska 
erlägga till näringsidkare som vederlag för 
varor eller tjänster. 

Vad som i denna lag sägs om avtalsvillkor 
gäller också avtalspraxis. 

 
2 § 

Upphandlande enhet 

Upphandlande enheter som avses i denna 
lag är 

1) statens, kommunernas och samkommu-
nernas myndigheter, 

2) evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkan samt deras församlingar och öv-
riga myndigheter, 

3) affärsverk enligt lagen om statliga af-
färsverk (1062/2010), samt 

4) offentligrättsliga organ. 
Med offentligrättsliga organ avses i 

1 mom. en juridisk person som har inrättats 
för att tillgodose sådana behov i det allmän-
nas intresse som inte har industriell eller 
kommersiell karaktär, och 

1) som till största delen finansieras av en 
upphandlande enhet, 

2) vars ledning står under kontroll av en 
upphandlande enhet, eller 

3) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kon-
trollorgan mer än hälften av ledamöterna ut-
ses av en upphandlande enhet. 

 
3 § 

Bestämmelsernas tvingande natur 

Avtalsvillkor som avviker från bestämmel-
serna i denna lag till nackdel för borgenären 
är utan verkan. 

 
4 § 

Maximal betalningstid när gäldenären är en 
upphandlande enhet 

Om gäldenären är en upphandlande enhet, 
får betalningstiden vara högst 30 dagar 

1) från den dag då gäldenären tar emot fak-
turan eller ett motsvarande betalningskrav, 

2) från dagen för mottagande av varan eller 
tjänsten, om gäldenären tar emot fakturan el-
ler ett motsvarande betalningskrav tidigare 
än varan eller tjänsten eller om det råder osä-
kerhet om dagen för mottagande av fakturan 
eller betalningskravet, 

3) från dagen för godkännande eller under-
sökning av varan eller tjänsten, om det i lag 
eller i avtalet föreskrivs om ett förfarande för 
godkännande eller undersökning genom vil-
ket varans eller tjänstens överensstämmelse 
med avtalet ska konstateras och om köparen 
tar emot fakturan eller ett motsvarande betal-
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ningskrav före godkännandet eller undersök-
ningen. 

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom. 
får betalningstiden vara högst 60 dagar, om 
det uttryckligen avtalats om detta och det är 
motiverat på grund av avtalets särskilda ka-
raktär eller särdrag. 

 
5 § 

Maximal betalningstid när gäldenären är 
näringsidkare 

Om gäldenären är näringsidkare, får betal-
ningstiden överskrida 60 dagar endast om det 
uttryckligen avtalats om detta. 

 
6 § 

Godkännande- eller undersökningsförfaran-
dets längd 

Gäldenären får inte på grundval av god-
kännande eller undersökning enligt 4 § 
1 mom. 3 punkten uppskjuta betalning med 
mer än 30 dagar från dagen för mottagande 
av varan eller tjänsten, om det inte uttryckli-
gen avtalats om en längre tid för godkännan-
de eller undersökning. 

 
7 § 

Betalning i poster 

Vad som föreskrivs i 4—6 § ska inte utgöra 
hinder för att avtala om betalning i poster. 

 
 

8 § 

Avtalsvillkor om dröjsmålsränta och indriv-
ningskostnader som är utan verkan 

Avtalsvillkor enligt vilka borgenären inte 
har rätt till dröjsmålsränta är utan verkan. 

Om gäldenären är en upphandlande enhet, 
är också avtalsvillkor enligt vilka gäldenären 
på det försenade beloppet ska betala en lägre 
dröjsmålsränta än vad som följer av 4 § 
2 mom. i räntelagen (633/1982) utan verkan. 

Avtalsvillkor enligt vilka borgenären inte 
har rätt till ersättning för indrivningskostna-
der i enlighet med 10 och 10 e § i lagen om 
indrivning av fordringar (513/1999) är utan 
verkan, om det inte finns grundad anledning 
till att använda ett sådant villkor. 

 
9 § 

Oskäliga avtalsvillkor 

I fråga om jämkning av oskäliga avtalsvill-
kor som gäller betalningstid, godkännande- 
eller undersökningsförfarandets längd, dröjs-
målsränta eller ersättning för indrivnings-
kostnader tillämpas 36 § i lagen om rätts-
handlingar på förmögenhetsrättens område 
(228/1929). 

 
10 § 

Förbud 

Det är förbjudet att i avtal använda sig av 
sådana avtalsvillkor utan verkan eller sådana 
oskäliga avtalsvillkor som avses i 8 eller 9 §. 
Användningen av sådana villkor kan förbju-
das genom domstolsbeslut på det sätt som fö-
reskrivs i lagen om reglering av avtalsvillkor 
mellan näringsidkare (1062/1993). 

 
11 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den                           
20  . 

På avtal som har ingåtts före ikraftträdan-
det av denna lag tillämpas de bestämmelser 
som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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2. 

 

Lag 

om ändring av lagen om indrivning av fordringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 3 § 2 mom., 4, 5—7, 10, 10 a—

10 c § och 13—15 §, av dem 3 § 2 mom. samt 10 och 10 a—10 c § sådana de lyder i lag 
28/2005, 4 § sådan den lyder i lag 568/2008 och 14 § sådan den lyder i lag 1538/2001, samt 

fogas till lagen nya 3 a, 4 b, 4 c, 5 a, 10 d—10 f och 11 a § som följer: 
 

3 § 

Konsumentfordran 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna om en konsumentfordran i 

denna lag ska iakttas också när en offentlig-
rättslig juridisk persons fordran eller en ford-
ran som anknyter till ett offentligt uppdrag 
drivs in hos en privatperson. 

 
3 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) direkt utsökningsbar fordran en fordran 

som får utsökas utan en sådan utsöknings-
grund som avses i 2 kap. 2 § i utsökningsbal-
ken (705/2007) på det sätt som föreskrivs i 
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007), 

2) på ett varaktigt sätt lämnande av ett 
meddelande till mottagaren personligen, an-
tingen skriftligen eller elektroniskt, så att 
mottagaren kan spara och återge det i oför-
ändrad form. 

 
4 § 

God indrivningssed 

Vid indrivning får det inte användas ett för-
farande som strider mot god indrivningssed 
eller som annars är otillbörligt mot gäldenä-
ren. Vid indrivning ska förhållningssättet till 

betalningsarrangemang vara ansvarsfullt. Be-
stämmelser om förfaranden som från konsu-
mentsynpunkt är otillbörliga eller strider mot 
god sed finns även i 2 kap. i konsument-
skyddslagen (38/1978) och bestämmelser om 
kreditgivarens skyldigheter gentemot kon-
sumenten i händelse av försenad betalning i 
7 kap. 13 § i konsumentskyddslagen. 

Vid indrivningen får inte 
1) osann eller vilseledande information ges 

om påföljderna av en underlåten betalning el-
ler om andra omständigheter av betydelse för 
gäldenären, 

2) oskäliga eller onödiga kostnader eller 
onödig olägenhet orsakas gäldenären, 

3) gäldenärens integritetsskydd äventyras. 
En preskriberad fordran eller en fordran 

som har upphört av andra skäl får inte drivas 
in. 

 
4 b § 

Bestridande av betalningsskyldighet 

Indrivning enligt denna lag får inte fortsät-
tas, om gäldenären bestrider sin betalnings-
skyldighet. 

Indrivning får fortsättas trots bestridande, 
om gäldenären inte anger någon grund för 
bestridandet eller åberopar endast en sådan 
grund som uppenbart inte har någon inverkan 
på gäldenärens betalningsskyldighet. 

Indrivning av en direkt utsökningsbar ford-
ran får fortsättas trots bestridande, om inte 
gäldenären har anfört sådana grundbesvär 
som avses i 9 § i lagen om verkställighet av 



 RP 57/2012 rd  
  

 

51 

skatter och avgifter eller utnyttjat något annat 
därmed jämförbart rättsmedel. 

 
4 c § 

Gäldenärens rätt att begära avbrytande av 
indrivningen av en konsumentfordran 

När en konsumentfordran drivs in har gäl-
denären rätt att begära att indrivningen av-
bryts och att ärendet överlämnas till rättslig 
indrivning. Om indrivningen gäller en ford-
ran som förfaller i flera poster får avbrytande 
av indrivningen dock begäras endast om 
fordran har förfallit till betalning i sin helhet. 
Gäldenären ska skriftligen eller på något an-
nat varaktigt sätt begära att indrivningen av-
bryts. 

Trots begäran om avbrytande får indrivning 
enligt denna lag fortsättas om ersättning för 
indrivningskostnaderna inte krävs av gälde-
nären. 

Trots begäran om avbrytande får sådana 
uppmaningar och meddelanden lämnas till 
gäldenären som enligt lag krävs av borgenä-
ren för att anmäla uppgifter om en betal-
ningsstörning, för att avbryta preskription el-
ler annars för att bevara sin rätt. 

 
 

5 § 

Betalningskrav när en konsumentfordran 
drivs in 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet ska, vid indrivning av en 
konsumentfordran för någon annans räkning 
eller indrivning av en konsumentfordran som 
enbart i indrivningssyfte överförts till den 
som bedriver indrivningsverksamhet, ge eller 
sända gäldenären ett betalningskrav. 

Ett betalningskrav ska vara skriftligt. Det 
får dock lämnas till gäldenären också på nå-
got annat varaktigt sätt, om gäldenären efter 
det att fordran har förfallit till betalning ut-
tryckligen har godkänt att meddelanden om 
fordran lämnas på detta sätt. 

Ett betalningskrav får inte ges eller sändas 
förrän gäldenären efter det att fordran förfal-
lit till betalning har påmints om fordran och 

det har gått minst 14 dagar från det att betal-
ningspåminnelsen lades fram eller sändes. 

 
 

5 a § 

Innehållet i ett betalningskrav 

I ett betalningskrav som avses i 5 § ska åt-
minstone följande nämnas: 

1) borgenärens namn och adress,  
2) grunden för fordran, 
3) fordrans kapital, ränta, dröjsmålsränta 

och indrivningskostnader specificerade, 
4) det totala belopp som krävs, 
5) till vem, hur och när fordran ska betalas, 
6) gäldenärens möjlighet att framställa an-

märkningar mot fordrans belopp och grund 
samt inom vilken tid anmärkningarna ska 
framställas; om indrivningen gäller en direkt 
utsökningsbar fordran, ska gäldenären i be-
talningskravet underrättas om de rättsmedel 
som står till förfogande vid indrivningen av 
en sådan fordran och om möjligheten att an-
söka om betalningsuppskov, 

7) till vem anmärkningarna ska framställas; 
om indrivningen gäller ett offentligt sam-
funds fordran ska det i betalningskravet ock-
så uppges kontaktinformation för den enhet 
eller person som har hand om det offentliga 
samfundets indrivning och till vilken gälde-
nären kan rikta sina anmärkningar om ford-
ran och indrivningen. 

Om gäldenären enligt 4 c § har rätt att be-
gära att indrivningen avbryts och att ärendet 
överlämnas till rättslig indrivning, ska betal-
ningskravet innehålla information om denna 
rättighet samt om hur begäran om avbrytande 
ska göras och vilka rättsverkningar begäran 
har. 

Om det i fråga om borgenären används ett 
annat namn än namnet i det avtal eller någon 
annan åtgärd som ligger till grund för ford-
ran, ska också det namn som ursprungligen 
användes uppges i betalningskravet. Vid in-
drivning av en överförd fordran ska också 
den ursprungliga borgenärens namn anges i 
betalningskravet. 

Om grunderna för hur räntorna ska beräk-
nas inte har nämnts i betalningskravet, ska 
gäldenären underrättas om sin rätt att på be-
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gäran få en utredning över hur räntorna be-
stäms. 

 
6 § 

Sådant krav på betalning av en konsument-
fordran som framställs i domstol 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet får vid indrivning av en 
konsumentfordran för någon annans räkning 
eller indrivning av en konsumentfordran som 
enbart i indrivningssyfte överförts till den 
som bedriver indrivningsverksamhet inte i 
domstol kräva att fordran betalas förrän ett 
betalningskrav enligt 5 § har getts eller sänts 
och de tider för betalning av fordran och 
framställning av anmärkningar som nämnts i 
kravet löpt ut. 

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får be-
talning krävas om 

1) ett uppskov med behandlingen i domstol 
kan leda till en rättsförlust för borgenären el-
ler om det finns något annat vägande skäl att 
utan dröjsmål inleda behandlingen, eller 

2) gäldenären har bestridit sin betalnings-
skyldighet eller i enlighet med 4 c § begärt 
att indrivningen avbryts och ärendet över-
lämnas till rättslig indrivning. 

 
7 § 

Användning av tratta 

En betalningsuppmaning där betalning 
krävs inom en viss tid vid äventyr att en un-
derlåtelse att iaktta uppmaningen offentlig-
görs eller antecknas i kreditupplysningsre-
gistret (tratta) får användas endast för in-
drivning av en klar och ostridig fordran som 
förfallit till betalning. Vid tillämpningen av 
denna paragraf betraktas en direkt utsök-
ningsbar fordran som ostridig, om inte gäl-
denären har anfört grundbesvär eller utnyttjat 
något annat därmed jämförbart rättsmedel. 

En tratta får inte användas för att driva in 
en konsumentfordran. 

En tratta får inte sändas förrän gäldenären 
har getts eller sänts en betalningspåminnelse, 
där det uppställts en tidsfrist på minst sju da-
gar för betalning av fordran eller framställ-

ning av anmärkningar om fordran, och tids-
fristen har löpt ut. 

En tratta ska vara skriftlig. Den får dock 
lämnas till gäldenären också på något annat 
varaktigt sätt, om gäldenären efter det att 
fordran har förfallit till betalning uttryckligen 
har godkänt att meddelanden om fordran 
lämnas på detta sätt. Samma krav gäller för 
en sådan betalningspåminnelse som avses i 
3 mom. 

En tratta får offentliggöras eller anmälas 
för anteckning i kreditupplysningsregistret 
tidigast tio dagar efter det att den sänts. 

En vägran att betala en tratta får inte styr-
kas genom en offentlig myndighetsförrätt-
ning. 

 
10 § 

Ersättning för indrivningskostnader 

Gäldenären ska ersätta de skäliga kostnader 
som orsakas borgenären av indrivningen. Er-
sättningsskyldigheten kan grunda sig både på 
kostnaderna för borgenärens egna indriv-
ningsåtgärder och på borgenärens kostnader 
till följd av ersättningar som ska betalas till 
en uppdragstagare för skötseln av indriv-
ningen. 

När skäligheten av de kostnader som ska 
ersättas bedöms, ska fordrans storlek, mäng-
den utfört arbete, ändamålsenligheten i in-
drivningssättet och övriga omständigheter 
beaktas. 

Gäldenären är dock inte skyldig att ersätta 
indrivningskostnaderna, om borgenären eller 
uppdragstagaren har förfarit i strid med 4, 
4 b, 4 c eller 7 § eller om den som yrkesmäs-
sigt bedriver indrivningsverksamhet inte har 
uppfyllt förpliktelserna enligt 5 och 5 a §, 
utom i det fall att det klandervärda i förfa-
randet eller underlåtelsen kan anses vara 
ringa. 

 
10 a § 

Maximibelopp för indrivningskostnader i 
samband med konsumentfordringar 

Vid indrivning av en konsumentfordran får 
det av gäldenären krävas följande belopp för 
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indrivningsåtgärder som nämns i detta mo-
ment: 

1) en skriftlig betalningspåminnelse, högst 
5 euro, 

2) ett betalningskrav som avses i 5 §, högst 
a) 14 euro, om fordrans kapital uppgår till 

högst 100 euro, 
b) 24 euro, om fordrans kapital överstiger 

100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro, 
c) 50 euro, om fordrans kapital överstiger 

1 000 euro, 
3) ett i 5 § avsett betalningskrav på en di-

rekt utsökningsbar fordran, högst 14 euro, 
4) hälften av det belopp som nämns i 2 el-

ler 3 punkten, om det är fråga om ett nytt be-
talningskrav på samma fordran, 

5) ett betalningskrav enligt 5 §, högst 
5 euro, om fordran drivs in av någon som be-
driver indrivningsverksamhet i enlighet med 
1 § 3 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om till-
ståndsplikt för indrivningsverksamhet 
(517/1999), 

6) förlängning av betalningstiden på gälde-
närens begäran, högst 5 euro, 

7) en skriftlig eller på något annat varaktigt 
sätt framställd betalningsplan som omfattar 
hela den återstående fordran och som utarbe-
tats tillsammans med gäldenären, högst 

a) 20 euro, om fordrans kapital uppgår till 
högst 100 euro eller betalningsplanen omfat-
tar högst fyra poster,  

b) 30 euro, om fordrans kapital överstiger 
100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro 
och betalningsplanen omfattar mer än fyra 
poster, 

c) 50 euro, om fordrans kapital överstiger 
1 000 euro och betalningsplanen omfattar 
mer än fyra poster, 

d) 20 euro, om fordran är direkt utsök-
ningsbar. 

För andra betalningspåminnelser än sådana 
som avses i 1 mom. 1 punkten får de faktiska 
kostnader som påminnelsen medfört krävas. 
Kostnaderna kan tas ut enligt de genomsnitt-
liga faktiska kostnaderna för det slag av på-
minnelser som använts. 

De faktiska indrivningskostnaderna får 
krävas av gäldenären, om indrivningen har 
förutsatt en exceptionellt stor arbetsinsats 
och därför medfört andra indrivningskostna-
der än sådana som anges i 1 mom. eller kost-
nader som överstiger de belopp som före-

skrivs i det momentet. I sådana fall ska de 
indrivningskostnader som krävs och grun-
derna för dem specificeras för gäldenären 
och denne ska upplysas om att beloppet är 
större än de maximibelopp som annars ska 
iakttas. Maximibeloppen får emellertid inte 
överskridas, om indrivningen gäller en direkt 
utsökningsbar fordran. 

 
 

10 b § 

Tidsgränser för indrivningsåtgärder i sam-
band med konsumentfordringar 

För en i 10 a § 1 mom. 1 punkten avsedd 
betalningspåminnelse får det av gäldenären 
krävas indrivningskostnader endast om det 
till gäldenären har sänts en faktura eller nå-
gon annan förfalloanmälan minst 14 dagar 
innan fordran förfallit till betalning, och det 
innan betalningspåminnelsen avsänts har gått 
minst 14 dagar från det att fordran förfallit 
till betalning. Om fordran enligt avtal ska be-
talas på förfallodagen utan särskild anmälan, 
får det av gäldenären krävas indrivningskost-
nader endast om det innan betalningspåmin-
nelsen avsänts har gått minst 14 dagar från 
förfallodagen. 

För en ny betalningspåminnelse eller ett 
nytt i 10 a § 1 mom. 2—5 punkten avsett be-
talningskrav får indrivningskostnader krävas 
av gäldenären endast om det har gått minst 
14 dagar sedan den föregående påminnelsen 
eller det föregående kravet avsändes. 

För en i 10 a § 1 mom. 6 punkten avsedd 
förlängning av betalningstiden får indriv-
ningskostnader krävas av gäldenären endast 
om betalningstiden förlängs med minst 
14 dagar. 

 
 
 

10 c § 

Maximiantal betalningskrav och betalnings-
planer som berättigar till kostnadsersättning 

vid indrivning av konsumentfordringar 

Vid indrivning av en och samma konsu-
mentfordran får indrivningskostnader krävas 
av gäldenären för högst två sådana betal-
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ningskrav som avses i 5 § och för högst en 
sådan betalningsplan som avses i 10 a § 
1 mom. 7 punkten. 

Indrivningskostnader får krävas av gälde-
nären för fler betalningskrav och betalnings-
planer än vad som föreskrivs i 1 mom., om 
det funnits särskild anledning till att flera in-
drivningsåtgärder vidtagits och indrivnings-
åtgärderna inte kan anses oproportionerliga 
med beaktande särskilt av fordrans kapital. I 
sådana fall ska de indrivningsåtgärder som 
vidtagits specificeras för gäldenären och 
denne ska samtidigt upplysas om varför det 
funnits särskild anledning till indrivningsåt-
gärderna. 

 
 
 

10 d § 

Gäldenärens totalkostnadsansvar vid indriv-
ning av konsumentfordringar 

För indrivningen av en och samma konsu-
mentfordran får det av gäldenären som in-
drivningskostnader krävas sammanlagt högst 
följande belopp: 

1) 60 euro, om fordrans kapital uppgår till 
högst 100 euro, 

2) 90 euro, om fordrans kapital överstiger 
100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro,  

3) 160 euro, om fordrans kapital överstiger 
1 000 euro. 

Av gäldenären får de faktiska indrivnings-
kostnaderna krävas till ett belopp som 
överskrider vad som föreskrivs i 1 mom., om 
indrivningen har varit exceptionellt svår och 
indrivningsåtgärderna inte kan anses opro-
portionerliga med beaktande särskilt av ford-
rans kapital. I sådana fall ska de indrivnings-
kostnader som krävs och grunderna för dem 
specificeras för gäldenären och denne ska 
samtidigt upplysas om varför kostnaderna 
överskrider det maximibelopp för totalkost-
nadsansvaret som annars ska iakttas. 

För indrivningen av en direkt utsöknings-
bar konsumentfordran får det av gäldenären 
krävas indrivningskostnader till ett belopp av 
sammanlagt högst 51 euro. 

 
 
 

10 e § 

Standardersättning för indrivningskostnader 

Om en betalning som avses i 1 § i lagen om 
betalningsvillkor i kommersiella avtal  
(    /    ) är försenad så att borgenären har rätt 
till dröjsmålsränta, har borgenären rätt att av 
gäldenären få 40 euro som standardersättning 
för indrivningskostnaderna. Borgenären har 
då rätt till ersättning för de indrivningskost-
nader som avses i 10 § endast till den del de-
ras belopp överstiger standardersättningen. 

 
10 f § 

Direkt utsökningsbara indrivningskostnader 

Om indrivningen gäller en konsumentford-
ran som är direkt utsökningsbar, är också de 
kostnader som borgenären orsakas av indriv-
ningen av fordran direkt utsökningsbara. 

Om indrivningen gäller någon annan direkt 
utsökningsbar fordran än en konsumentford-
ran, är borgenärens kostnader för indrivning-
en av fordran direkt utsökningsbara till den 
del kostnaderna inte överstiger 

1) 40 euro för varje försenad betalnings-
post, om fordran består av sådana betalningar 
som avses i 10 e §, 

2) de maximibelopp enligt 10 a § 1 mom. 
och 10 d § 3 mom. för indrivningskostnader-
na för en direkt utsökningsbar konsument-
fordran, om det är fråga om någon annan 
fordran än en sådan som avses i 1 punkten. 

 
11 a § 

Avräkningen av medel från de delar som 
fordran består av 

De medel som influtit vid indrivningen får 
i första hand räknas av från räntan och först 
därefter från kapitalet. 

De medel som influtit vid indrivningen av 
en konsumentfordran får användas för avräk-
ning av indrivningskostnaderna och räntan på 
dem först efter det att fordran och räntan på 
den har betalats. 
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13 § 

Tvångsmedel 

En näringsidkare som bryter mot 4, 4 a, 
4 b, 4 c, 5, 5 a eller 6 § när näringsidkaren 
driver in en konsumentfordran, kan förbjudas 
att fortsätta ett dylikt förfarande eller att upp-
repa det eller ett därmed jämförbart förfaran-
de. Förbudet ska förenas med vite, om det 
inte är obehövligt av särskilda skäl. 

En näringsidkare som bryter mot bestäm-
melserna i 4, 4 a, 4 b eller 7 § när näringsid-
karen av en annan näringsidkare driver in en 
sådan fordran som uppstått i näringsverk-
samhet, kan förbjudas att fortsätta eller att 
upprepa ett sådant förfarande. Förbudet ska 
förenas med vite, om det inte är obehövligt 
av särskilda skäl. 

Om det finns särskilda skäl, kan förbudet 
meddelas att gälla också en person som är 
anställd hos en näringsidkare som avses i 
1 eller 2 mom. eller någon annan som hand-
lar för näringsidkarens räkning. 

 
14 § 

Meddelande av förbud 

Ett förbud som avses i 13 § meddelas av 
marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen 
kan också meddela ett temporärt förbud som 
gäller tills saken är slutligt avgjord. 

Konsumentombudsmannen kan meddela 
ett förbud som avses i 13 § 1 mom. och för-
ena det med vite i ett ärende som inte har av-
sevärd betydelse för tillämpning av lag eller i 
övrigt. Konsumentombudsmannens beslut får 
inte överklagas genom besvär. Den som för-
budet gäller får föra beslutet till marknads-
domstolen för behandling inom 30 dagar ef-
ter att ha fått del av beslutet. I annat fall står 
beslutet fast. Vite som ett förbud är förenat 
med döms ut av marknadsdomstolen. 

Konsumentombudsmannen kan meddela 
ett förbud som avses i 13 § 1 mom. temporärt 

och förena det med vite på det sätt som före-
skrivs i 6 § 3 och 4 mom. i lagen om Konsu-
mentverket (1056/1998).  

Särskilda bestämmelser gäller dessutom för 
marknadsdomstolen och behandlingen av 
ärenden i marknadsdomstolen. 

 
15 § 

Ersättningsansvar 

En borgenär är skyldig att ersätta skada 
som tillfogats den mot vilken indrivningen 
riktats som en följd av att borgenären eller 
den uppdragstagare som borgenären överlåtit 
indrivningen till förfarit i strid med denna lag 
eller annars felaktigt. 

Om skada har orsakats till följd av upp-
dragstagarens felaktiga förfarande, ansvarar 
också uppdragstagaren för att den skadeli-
dande ersätts för skadan. 

En borgenär som varit tvungen att betala 
skadestånd till följd av uppdragstagarens fel-
aktiga förfarande har rätt att av uppdragsta-
garen få tillbaka den ersättning borgenären 
har betalat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                              

20  . 
Bestämmelserna i 10 c och 10 d § i denna 

lag tillämpas på indrivningsåtgärder som vid-
tas efter ikraftträdandet. Om indrivningen har 
inletts före ikraftträdandet av denna lag, till-
lämpas på gäldenärens totalkostnadsansvar 
dessutom den 10 c § som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

Bestämmelserna i 10 e § och 10 f § 2 mom. 
i denna lag tillämpas på fordringar som för-
faller till betalning efter ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i 11 a § i denna lag till-
lämpas på medel som inflyter vid indrivning 
efter det att det förflutit nio månader från 
ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i 15 § i denna lag tilläm-
pas inte på skador som förorsakas av ett för-
farande före ikraftträdandet. 

————— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 4 och 12 a § i räntelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räntelagen (633/1982) 4 och 12 a §, sådana de lyder, 4 § i lag 846/2009 och 12 a § i 

lag 340/2002, som följer: 
 

4 § 

Dröjsmålsräntans belopp 

Gäldenären ska vid dröjsmål med betalning 
av gäld på det försenade beloppet betala en 
årlig dröjsmålsränta som är sju procentenhe-
ter högre än den i 12 § avsedda referensränta 
som gäller vid tidpunkten i fråga. 

Dröjsmålsräntan är dock åtta procentenhe-
ter högre än referensräntan, om dröjsmålet 
gäller en sådan betalning som avses i 1 § i 
lagen om betalningsvillkor i kommersiella 
avtal (    /    ). 

Om dröjsmålsräntan enligt 1 eller 2 mom. 
är lägre än den ränta som skulle betalas på 
gälden för tiden före förfallodagen, ska 
dröjsmålsränta betalas enligt samma grund 
som före förfallodagen. Om gäldenärens för-
bindelse ansluter sig till ett konsumentkredit-
avtal eller ett annat avtal enligt 2 § 2 mom., 
ska dröjsmålsränta dock betalas enligt sam-
ma grund som före förfallodagen i högst 
180 dygn från det att gälden i dess helhet har 

förfallit till betalning. Om en domstol med-
delar en dom i fråga om gälden innan nämn-
da tid löper ut, ska ränta betalas enligt sam-
ma grund som före förfallodagen till dess 
domen meddelats. 

 
 

12 a § 

Meddelande om fastställande av referensrän-
tan 

Finlands Bank ska i Finlands författnings-
samling utan dröjsmål publicera ett medde-
lande om den referensränta som avses i 12 § 
och dess giltighetstid. I meddelandet ska 
också nämnas storleken av de dröjsmålsrän-
tor som avses i 4 § 1 och 2 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                       

20  . 
På fordringar som har förfallit till betalning 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av 44 § i lagen om försäkringsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsavtal (543/1994) 44 § som följer: 

 
44 § 

Premiebetalning genom bank 

Om försäkringstagaren är en konsument, 
anses en premie som betalats till försäkrings-
givaren genom bank eller någon annan betal-

tjänstleverantör ha blivit betald den dag då 
den debiterades inbetalarens konto eller beta-
lades kontant på betaltjänstleverantörens 
verksamhetsställe. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                        

20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

 

Lag 

om ändring av 8 § i jordlegolagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jordlegolagen (258/1966) 8 § som följer: 

 
8 § 

Om det inte har avtalats om tiden för betal-
ning av legoavgiften, ska avgiften betalas år-
ligen senast tre månader före legoårets ut-
gång eller, om legotiden är kortare än ett år, 
senast vid legotidens utgång. 

En legoavgift i pengar får betalas genom 
bank eller någon annan betaltjänstleverantör. 
Ett avtalsvillkor som strider mot detta är 
ogiltigt. 

En legoavgift som betalats till legogivaren 
genom en betaltjänstleverantör anses ha bli-
vit betald den dag då den debiterades inbeta-
larens konto eller betalades kontant på betal-
tjänstleverantörens verksamhetsställe. Ett av-
talsvillkor som strider mot detta är ogiltigt. I 
stället för vad som föreskrivs ovan i detta 
moment tillämpas emellertid 82 § i betal-
tjänstlagen (290/2010), om legogivaren är 
näringsidkare och legotagaren är näringsid-
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kare eller en sådan upphandlande enhet som 
avses i 2 § i lagen om betalningsvillkor i 
kommersiella avtal (    /    ). 

——— 
Denna lag träder i kraft den                        

20  . 
————— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 

 

Lag 

om ändring av 35 § i lagen om hyra av bostadslägenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 35 § som följer: 

 
35 § 

Sättet för betalning av hyra 

Hyra i pengar får betalas genom bank eller 
någon annan betaltjänstleverantör. Ett avtals-
villkor som strider mot detta är ogiltigt. 

Hyra som betalats till hyresvärden genom 
en betaltjänstleverantör anses ha blivit betald 
den dag då den debiterades inbetalarens kon-
to eller betalades kontant på betaltjänstleve-
rantörens verksamhetsställe. I stället för vad 
som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas 
emellertid 82 § i betaltjänstlagen (290/2010), 
om hyresvärden är näringsidkare och hyres-

gästen är näringsidkare eller en sådan upp-
handlande enhet som avses i 2 § i lagen om 
betalningsvillkor i kommersiella avtal  
(    /    ). 

Om hyran betalas på något annat sätt än 
genom en betaltjänstleverantör, ska hyres-
värden ge hyresgästen ett kvitto på betal-
ningen. 

På den ort där lägenheten finns får hyran 
betalas i hyresvärdens bostad, affärslokal el-
ler på någon annan plats som hyresvärden 
bestämmer. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                         

20  . 
————— 
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7. 

 

Lag 

om ändring av 28 § i lagen om hyra av affärslokal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hyra av affärslokal (482/1995) 28 § som följer: 

 
28 § 

Sättet för betalning av hyra 

Hyra i pengar får betalas genom bank eller 
någon annan betaltjänstleverantör. 

Hyra som betalats till hyresvärden genom 
en betaltjänstleverantör anses ha blivit betald 
den dag då den debiterades inbetalarens kon-
to eller betalades kontant på betaltjänstleve-
rantörens verksamhetsställe. I stället för vad 
som föreskrivs ovan i detta moment tillämpas 
emellertid 82 § i betaltjänstlagen (290/2010), 
om hyresvärden är näringsidkare och hyres-
gästen är näringsidkare eller en sådan upp-

handlande enhet som avses i 2 § i lagen om 
betalningsvillkor i kommersiella avtal  
(    /    ). 

Om hyran betalas på något annat sätt än 
genom en betaltjänstleverantör, ska hyres-
värden ge hyresgästen ett kvitto på betal-
ningen. 

På den ort där lägenheten finns får hyran 
betalas i hyresvärdens bostad, affärslokal el-
ler på någon annan plats som hyresvärden 
bestämmer. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                        
20  . 

————— 
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8. 

 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993) 1 §, sådan 

den lyder delvis ändrad i lag 341/2002, som följer: 
 

1 § 

Reglering av avtalsvillkor 

I avtal mellan näringsidkare får det inte an-
vändas sådana villkor eller tillämpas någon 
sådan praxis som för de näringsidkare som är 
den andra parten i avtalen är oskäliga med 
beaktande av det behov av skydd som sist-
nämnda näringsidkare har till följd av sin 
svagare ställning samt övriga omständigheter 
som inverkar på saken. 

En näringsidkare kan förbjudas att använda 
villkor eller tillämpa praxis som strider mot 
1 mom. eller att på nytt använda sådana eller 
därmed jämförbara villkor eller tillämpa så-
dan eller därmed jämförbar praxis. Förbudet 

ska förenas med vite, om det inte är obehöv-
ligt av särskilda skäl. 

Förbudet kan, om det finns särskilda skäl, 
meddelas att gälla också en person som är 
anställd hos en sådan näringsidkare som av-
ses i 2 mom., eller någon annan som handlar 
för näringsidkarens räkning. 

Vid tillämpningen av denna lag ska som 
näringsidkare betraktas också en sådan upp-
handlande enhet som avses i 2 § i lagen om 
betalningsvillkor i kommersiella avtal  
(    /    ) när den upphandlar varor eller tjäns-
ter genom kommersiella åtgärder. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                          
20  . 

————— 
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9. 

 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av skatter och avgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) en ny 20 a § som följer: 

 
20 a § 

Preskription av accessoriska kostnader 

Om en offentlig fordrans kapital preskribe-
ras, preskriberas också de dröjsmålsräntor, 

förhöjningar och övriga accessoriska kostna-
der som hänför sig till fordran. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                          
20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 3 § 1 mom. 1, 

4 och 8 punkten samt 2 mom., av dem 1 mom. 8 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 
295/2010, samt 

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1497/2001, 917/2008 och 
295/2010, en ny 7 a-punkt som följer: 
 

3 § 

Anhängiggörande av ärenden 

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett 
ärende som behandlas med stöd av 

1) konsumentskyddslagen, lagen om Kon-
sumentverket eller lagen om televisions- och 

radioverksamhet på ansökan av konsument-
ombudsmannen,  
— — — — — — — — — — — — — —  

4) lagen om reglering av avtalsvillkor mel-
lan näringsidkare på ansökan av en registre-
rad förening som bevakar näringsidkarnas in-
tressen eller på ansökan av den näringsidkare 
eller upphandlande enhet mot vilken tillämp-
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ningen av avtalsvillkoret eller avtalspraxis 
riktas, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 a) 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av 
fordringar, på ansökan av konsumentom-
budsmannen eller på ansökan av den närings-
idkare mot vilken konsumentombudsman-
nens förbud riktas, 

8) 13 § 2 mom. i lagen om indrivning av 
fordringar, på ansökan av den näringsidkare 
mot vilken ett förfarande i strid med 4, 4 a, 
4 b eller 7 § i den lagen riktas eller på ansö-
kan av en registrerad förening som bevakar 
näringsidkarnas intressen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller utdömande av vite som 
förbud har förenats med blir emellertid i så-

dana fall som avses i 1 mom. 2 punkten an-
hängiga på ansökan av konsumentombuds-
mannen och i sådana fall som avses i 6 punk-
ten på ansökan av Finansinspektionen. I så-
dana fall som avses i 1 mom. 7 a-punkten blir 
ärenden som gäller utdömande av vite som 
har förelagts av konsumentombudsmannen 
anhängiga på ansökan av konsumentom-
budsmannen. I sådana fall som avses i 
1 mom. 9 punkten blir ärenden som gäller 
utdömande av vite som har förelagts av Fi-
nansinspektionen anhängiga på ansökan av 
Finansinspektionen. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                       
20  . 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

11. 

 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

960/2009, som följer: 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om fastighetsförrättningsavgiften inte beta-
las inom utsatt tid, ska på det belopp som för-
fallit till betalning betalas en årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. i räntelagen (633/1982). Dessutom 
ska kostnaderna för indrivning av en avgift 
som förfallit till betalning ersättas. När in-

drivningskostnader ersätts och drivs in iakt-
tas lagen om indrivning av fordringar 
(513/1999). Bestämmelserna om konsument-
fordran i den lagen ska iakttas också när den 
betalningsskyldige inte är en privatperson. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                           
20  . 

————— 
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12. 

 

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 38 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1234/2005, som följer: 
 

38 § 
På en försenad försäkringspremie enligt 

denna lag och en avgift enligt 36 § ska ar-
betsgivaren för dröjsmålstiden betala årlig 
dröjsmålsränta enligt räntefoten i 4 § 2 mom. 
i räntelagen (633/1982). En försäkringspre-
mie som drivs in i utsökningsväg höjs med 
10 procent i ett för allt. När en försäkringsan-
stalt lämnar en försäkringspremie till utsök-
ning kan försäkringsanstalten dock i stället 

för höjningen ta ut en ovan nämnd dröjsmåls-
ränta på sin fordran. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den                              

20  . 
På premier och avgifter som har förfallit till 

betalning före ikraftträdandet av denna lag 
tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 

————— 
 
 
 
 
 
 

13. 

 

Lag 

om ändring av 164 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 164 § som följer: 

 
164 § 

Dröjsmålsränta på arbetsgivares arbetspen-
sionsförsäkringsavgift 

Om en arbetsgivare har försummat att beta-
la arbetspensionsförsäkringsavgiften inom 
den tid som föreskrivs i denna lag, försäk-

ringsvillkoren eller en pensionskassas eller 
pensionsstiftelses stadgar, ska arbetsgivaren 
till pensionsanstalten för dröjsmålstiden beta-
la dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 2 mom. i räntelagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                          

20  . 
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På avgifter som har förfallit till betalning 
före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

14. 

 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 25 §, sådan den lyder i lag 

990/2008, som följer: 
 

25 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten 
har försummat att betala arbetspensionsför-
säkringsavgiften har pensionsanstalten rätt att 
för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmåls-

ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
2 mom. i räntelagen (633/1982). 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                              
20  . 

På avgifter som har förfallit till betalning 
före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
 
 
 



 RP 57/2012 rd  
  

 

65 

 

15. 

 

Lag 

om ändring av 123 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 123 § som följer: 

 
123 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om företagaren har försummat att betala 
arbetspensionsförsäkringsavgiften har pen-
sionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut 

en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 2 mom. i räntelagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den                        

20  . 
På avgifter som har förfallit till betalning 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 

 

Lag 

om ändring av 146 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 146 § som följer: 

 
146 § 

Dröjsmålsränta på pensionsförsäkringsavgift 

Om en arbetsgivare har försummat att beta-
la pensionsförsäkringsavgiften senast på för-
fallodagen, ska arbetsgivaren till pensions-

kassan för dröjsmålstiden betala en dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
2 mom. i räntelagen. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den                       
20  . 
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På avgifter som har förfallit till betalning 
före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de 

bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

————— 
 

Helsingfors den 7 juni 2012 

 
 

Statsministerns ställföreträdare, finansminister 

JUTTA URPILAINEN 

 
 
 
 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson 
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Bilaga 
Parallelltext 

 
 
 
 
 

2. 

 

Lag 

om ändring av lagen om indrivning av fordringar 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 3 § 2 mom., 4, 5—7, 10, 10 a—

10 c § och 13—15 §, av dem 3 § 2 mom. samt 10 och 10 a—10 c § sådana de lyder i lag 
28/2005, 4 § sådan den lyder i lag 568/2008 och 14 § sådan den lyder i lag 1538/2001, samt 

fogas till lagen nya 3 a, 4 b, 4 c, 5 a, 10 d—10 f och 11 a § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Konsumentfordran 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna om en konsumentfordran i 

5—7, 10, 10 a—10 c och 12—14 § skall i till-
lämpliga delar iakttas när en offentligrättslig 
juridisk persons fordran eller en fordran som 
anknyter till ett offentligt uppdrag drivs in 
hos en privatperson. 
 

3 § 

Konsumentfordran 

— — — — — — — — — — — — — —  
Bestämmelserna om en konsumentfordran i 

denna lag ska iakttas också när en offentlig-
rättslig juridisk persons fordran eller en ford-
ran som anknyter till ett offentligt uppdrag 
drivs in hos en privatperson. 
 

 
 3 a § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) direkt utsökningsbar fordran en fordran 

som får utsökas utan en sådan utsöknings-
grund som avses i 2 kap. 2 § i utsökningsbal-
ken (705/2007) på det sätt som föreskrivs i 
lagen om verkställighet av skatter och avgif-
ter (706/2007), 

2) på ett varaktigt sätt lämnande av ett 
meddelande till mottagaren personligen, an-
tingen skriftligen eller elektroniskt, så att 
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mottagaren kan spara och återge det i oför-
ändrad form. 
 

 
4 § 

God indrivningssed 

Vid indrivning får inte användas ett förfa-
rande som strider mot god indrivningssed el-
ler som annars är otillbörligt mot gäldenären. 
Bestämmelser om förfaranden som från kon-
sumentsynpunkt är otillbörliga eller strider 
mot god sed finns även i 2 kap. i konsument-
skyddslagen (38/1978). 
 
 
 
 
 

Vid indrivningen får inte 
1) felaktig eller vilseledande information 

ges om påföljderna av en underlåten betal-
ning, 
 

2) oskäliga eller onödiga kostnader eller 
onödigt men orsakas gäldenären, eller 

3) gäldenärens integritetsskydd äventyras. 
 

4 § 

God indrivningssed 

Vid indrivning får det inte användas ett för-
farande som strider mot god indrivningssed 
eller som annars är otillbörligt mot gäldenä-
ren. Vid indrivning ska förhållningssättet till 
betalningsarrangemang vara ansvarsfullt. 
Bestämmelser om förfaranden som från kon-
sumentsynpunkt är otillbörliga eller strider 
mot god sed finns även i 2 kap. i konsument-
skyddslagen (38/1978) och bestämmelser om 
kreditgivarens skyldigheter gentemot konsu-
menten i händelse av försenad betalning i 
7 kap. 13 § i konsumentskyddslagen. 

Vid indrivningen får inte 
1) osann eller vilseledande information ges 

om påföljderna av en underlåten betalning el-
ler om andra omständigheter av betydelse för 
gäldenären, 

2) oskäliga eller onödiga kostnader eller 
onödig olägenhet orsakas gäldenären, 

3) gäldenärens integritetsskydd äventyras. 
En preskriberad fordran eller en fordran 

som har upphört av andra skäl får inte drivas 
in. 
 

 
 4 b § 

Bestridande av betalningsskyldighet 

Indrivning enligt denna lag får inte fortsät-
tas, om gäldenären bestrider sin betalnings-
skyldighet. 

Indrivning får fortsättas trots bestridande, 
om gäldenären inte anger någon grund för 
bestridandet eller åberopar endast en sådan 
grund som uppenbart inte har någon inver-
kan på gäldenärens betalningsskyldighet. 

Indrivning av en direkt utsökningsbar ford-
ran får fortsättas trots bestridande, om inte 
gäldenären har anfört sådana grundbesvär 
som avses i 9 § i lagen om verkställighet av 
skatter och avgifter eller utnyttjat något an-
nat därmed jämförbart rättsmedel. 
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 4 c § 

Gäldenärens rätt att begära avbrytande av 
indrivningen av en konsumentfordran 

När en konsumentfordran drivs in har gäl-
denären rätt att begära att indrivningen av-
bryts och att ärendet överlämnas till rättslig 
indrivning. Om indrivningen gäller en ford-
ran som förfaller i flera poster får avbrytan-
de av indrivningen dock begäras endast om 
fordran har förfallit till betalning i sin helhet. 
Gäldenären ska skriftligen eller på något an-
nat varaktigt sätt begära att indrivningen av-
bryts. 

Trots begäran om avbrytande får indriv-
ning enligt denna lag fortsättas om ersätt-
ning för indrivningskostnaderna inte krävs av 
gäldenären. 

Trots begäran om avbrytande får sådana 
uppmaningar och meddelanden lämnas till 
gäldenären som enligt lag krävs av borgenä-
ren för att anmäla uppgifter om en betal-
ningsstörning, för att avbryta preskription el-
ler annars för att bevara sin rätt. 
 

 
5 § 

Betalningskrav när en konsumentfordran 
drivs in 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet skall, när han driver in en 
konsumentfordran, ge eller sända gäldenären 
ett skriftligt betalningskrav, i vilket skall 
nämnas åtminstone 
 
 

5 § 

Betalningskrav när en konsumentfordran 
drivs in 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet ska, vid indrivning av en 
konsumentfordran för någon annans räkning 
eller indrivning av en konsumentfordran som 
enbart i indrivningssyfte överförts till den 
som bedriver indrivningsverksamhet, ge eller 
sända gäldenären ett betalningskrav. 

Ett betalningskrav ska vara skriftligt. Det 
får dock lämnas till gäldenären också på nå-
got annat varaktigt sätt, om gäldenären efter 
det att fordran har förfallit till betalning ut-
tryckligen har godkänt att meddelanden om 
fordran lämnas på detta sätt. 

Ett betalningskrav får inte ges eller sändas 
förrän gäldenären efter det att fordran för-
fallit till betalning har påmints om fordran 
och det har gått minst 14 dagar från det att 
betalningspåminnelsen lades fram eller sän-
des. 
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1) borgenärens namn och adress, 
2) grunden för fordran, 
3) fordrans kapital, ränta, dröjsmålsränta 

och indrivningskostnader specificerade, 
4) det totala belopp som krävs, 
5) till vem, hur och när fordran skall beta-

las, 
6) gäldenärens möjlighet att framställa an-

märkningar mot fordrans belopp och grund 
samt inom vilken tid anmärkningarna skall 
framställas; om indrivningen gäller en fordran 
som kan drivas in i utsökningsväg utan dom 
eller beslut på det sätt som bestäms i lagen 
om indrivning av skatter och avgifter i utsök-
ningsväg (367/1961) skall gäldenären i betal-
ningskravet underrättas om de rättsliga medel 
som står till förfogande vid indrivningen av 
en sådan fordran och om möjligheten att an-
söka om betalningsuppskov, samt 

7) till vem anmärkningarna skall framstäl-
las; om indrivningen gäller ett offentligt sam-
funds fordran skall i betalningskravet också 
uppges kontaktinformation för den enhet eller 
person som har hand om det offentliga sam-
fundets indrivning och till vilken gäldenären 
kan rikta sina anmärkningar som gäller ford-
ran och indrivningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om grunderna för hur räntorna skall beräk-

nas inte har nämnts i betalningskravet, skall 

5 a § 

Innehållet i ett betalningskrav 

I ett betalningskrav som avses i 5 § ska åt-
minstone följande nämnas: 

1) borgenärens namn och adress,  
2) grunden för fordran, 
3) fordrans kapital, ränta, dröjsmålsränta 

och indrivningskostnader specificerade, 
4) det totala belopp som krävs, 
5) till vem, hur och när fordran ska betalas, 

 
6) gäldenärens möjlighet att framställa an-

märkningar mot fordrans belopp och grund 
samt inom vilken tid anmärkningarna ska 
framställas; om indrivningen gäller en direkt 
utsökningsbar fordran, ska gäldenären i be-
talningskravet underrättas om de rättsmedel 
som står till förfogande vid indrivningen av 
en sådan fordran och om möjligheten att an-
söka om betalningsuppskov, 
 
 
 

7) till vem anmärkningarna ska framställas; 
om indrivningen gäller ett offentligt sam-
funds fordran ska det i betalningskravet ock-
så uppges kontaktinformation för den enhet 
eller person som har hand om det offentliga 
samfundets indrivning och till vilken gälde-
nären kan rikta sina anmärkningar om ford-
ran och indrivningen. 

Om gäldenären enligt 4 c § har rätt att be-
gära att indrivningen avbryts och att ärendet 
överlämnas till rättslig indrivning, ska betal-
ningskravet innehålla information om denna 
rättighet samt om hur begäran om avbrytan-
de ska göras och vilka rättsverkningar begä-
ran har. 

Om det i fråga om borgenären används ett 
annat namn än namnet i det avtal eller någon 
annan åtgärd som ligger till grund för ford-
ran, ska också det namn som ursprungligen 
användes uppges i betalningskravet. Vid in-
drivning av en överförd fordran ska också 
den ursprungliga borgenärens namn anges i 
betalningskravet. 

Om grunderna för hur räntorna ska beräk-
nas inte har nämnts i betalningskravet, ska 
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gäldenären meddelas att han har rätt att på 
begäran få en utredning över hur räntorna be-
stäms. 
 

gäldenären underrättas om sin rätt att på be-
gäran få en utredning över hur räntorna be-
stäms. 
 

 
6 § 

Sådant krav på betalning av en konsument-
fordran som framställs i domstol 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet får inte i domstol kräva att 
en konsumentfordran betalas förrän ett betal-
ningskrav enligt 5 § har givits eller sänts och 
de tider för betalning av fordran och fram-
ställning av anmärkningar som nämnts i kra-
vet löpt ut. Betalning får dock krävas, om ett 
uppskov med behandlingen i domstol kan 
leda till en rättsförlust för borgenären eller 
om det finns något annat vägande skäl att 
utan dröjsmål inleda behandlingen. 
 

6 § 

Sådant krav på betalning av en konsument-
fordran som framställs i domstol 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet får vid indrivning av en 
konsumentfordran för någon annans räkning 
eller indrivning av en konsumentfordran som 
enbart i indrivningssyfte överförts till den 
som bedriver indrivningsverksamhet inte i 
domstol kräva att fordran betalas förrän ett 
betalningskrav enligt 5 § har getts eller sänts 
och de tider för betalning av fordran och 
framställning av anmärkningar som nämnts i 
kravet löpt ut. 

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. får be-
talning krävas om 

1) ett uppskov med behandlingen i domstol 
kan leda till en rättsförlust för borgenären el-
ler om det finns något annat vägande skäl att 
utan dröjsmål inleda behandlingen, eller 

2) gäldenären har bestridit sin betalnings-
skyldighet eller i enlighet med 4 c § begärt 
att indrivningen avbryts och ärendet över-
lämnas till rättslig indrivning. 
 

 
7 § 

Användning av tratta 

En vägran att betala en tratta får inte styrkas 
genom en offentlig förrättning (protest för 
obetald tratta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tratta får inte användas för att driva in en 

konsumentfordran. 
 

7 § 

Användning av tratta 

En betalningsuppmaning där betalning 
krävs inom en viss tid vid äventyr att en un-
derlåtelse att iaktta uppmaningen offentlig-
görs eller antecknas i kreditupplysningsre-
gistret (tratta) får användas endast för in-
drivning av en klar och ostridig fordran som 
förfallit till betalning. Vid tillämpningen av 
denna paragraf betraktas en direkt utsök-
ningsbar fordran som ostridig, om inte gäl-
denären har anfört grundbesvär eller utnytt-
jat något annat därmed jämförbart rättsme-
del. 

En tratta får inte användas för att driva in 
en konsumentfordran. 

En tratta får inte sändas förrän gäldenären 
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har getts eller sänts en betalningspåminnel-
se, där det uppställts en tidsfrist på minst sju 
dagar för betalning av fordran eller fram-
ställning av anmärkningar om fordran, och 
tidsfristen har löpt ut. 

En tratta ska vara skriftlig. Den får dock 
lämnas till gäldenären också på något annat 
varaktigt sätt, om gäldenären efter det att 
fordran har förfallit till betalning uttryckli-
gen har godkänt att meddelanden om fordran 
lämnas på detta sätt. Samma krav gäller för 
en sådan betalningspåminnelse som avses i 
3 mom. 

En tratta får offentliggöras eller anmälas 
för anteckning i kreditupplysningsregistret 
tidigast tio dagar efter det att den sänts. 

En vägran att betala en tratta får inte styr-
kas genom en offentlig myndighetsförrätt-
ning. 
 

 
10 § 

Ersättning för och utmätning av indrivnings-
kostnader 

Gäldenären skall ersätta de skäliga kostna-
der som orsakas borgenären av indrivningen 
oberoende av om fordran drivs in av borgenä-
ren själv eller av en uppdragstagare för bor-
genärens räkning. När skäligheten bedöms 
skall fordrans storlek, mängden utfört arbete, 
ändamålsenligheten i indrivningen och övriga 
omständigheter beaktas. 

 
 
 
 
 
Gäldenären är dock inte skyldig att ersätta 

indrivningskostnaderna, om borgenären eller 
uppdragstagaren har förfarit i strid med 4 § 
eller om den som yrkesmässigt bedriver in-
drivningsverksamhet inte har uppfyllt förplik-
telsen enligt 5 §, utom i det fall att det klan-
dervärda i förfarandet eller underlåtelsen kan 
anses vara ringa. 

 
Om den fordran som indrivs är en konsu-

mentfordran som utan dom eller beslut kan 
drivas in i utsökningsväg på det sätt som be-
stäms i lagen om indrivning av skatter och 

10 § 

Ersättning för indrivningskostnader 

 
Gäldenären ska ersätta de skäliga kostnader 

som orsakas borgenären av indrivningen. Er-
sättningsskyldigheten kan grunda sig både på 
kostnaderna för borgenärens egna indriv-
ningsåtgärder och på borgenärens kostnader 
till följd av ersättningar som ska betalas till 
en uppdragstagare för skötseln av indriv-
ningen. 

När skäligheten av de kostnader som ska 
ersättas bedöms, ska fordrans storlek, mäng-
den utfört arbete, ändamålsenligheten i in-
drivningssättet och övriga omständigheter 
beaktas. 

Gäldenären är dock inte skyldig att ersätta 
indrivningskostnaderna, om borgenären eller 
uppdragstagaren har förfarit i strid med 4, 
4 b, 4 c eller 7 § eller om den som yrkesmäs-
sigt bedriver indrivningsverksamhet inte har 
uppfyllt förpliktelserna enligt 5 och 5 a §, 
utom i det fall att det klandervärda i förfa-
randet eller underlåtelsen kan anses vara 
ringa. 
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avgifter i utsökningsväg, får också indriv-
ningskostnaderna för fordran drivas in i ut-
sökningsväg utan dom eller beslut på det sätt 
som bestäms i nämnda lag. Detta gäller obe-
roende av om kostnaderna orsakats av bor-
genärens indrivningsåtgärder eller vid sköt-
seln av ett indrivningsuppdrag. 
 
 

10 a § 

Maximibelopp för indrivningskostnader i 
samband med konsumentfordringar 

Vid indrivning av en konsumentfordran får 
av gäldenären krävas högst följande belopp 
för indrivningsåtgärder som nämns i detta 
moment: 

1) en skriftlig betalningspåminnelse, 5 euro, 
 

2) ett betalningskrav som avses i 5 §, 
21 euro, om fordrans belopp är 250 euro eller 
mindre, och 45 euro, om fordrans belopp är 
större än 250 euro, 
 
 
 

3) ett i 5 § avsett betalningskrav på en i 
10 § 3 mom. avsedd direkt utsökningsbar 
fordran, 12 euro, samt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) en skriftlig betalningsplan som omfattar 
hela den återstående fordran och som utarbe-
tats tillsammans med gäldenären, 30 euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 a § 

Maximibelopp för indrivningskostnader i 
samband med konsumentfordringar 

Vid indrivning av en konsumentfordran får 
det av gäldenären krävas följande belopp för 
indrivningsåtgärder som nämns i detta mo-
ment: 

1) en skriftlig betalningspåminnelse, högst 
5 euro, 

2) ett betalningskrav som avses i 5 §, högst 
a) 14 euro, om fordrans kapital uppgår till 

högst 100 euro, 
b) 24 euro, om fordrans kapital överstiger 

100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro, 
c) 50 euro, om fordrans kapital överstiger 

1 000 euro, 
3) ett i 5 § avsett betalningskrav på en di-

rekt utsökningsbar fordran, högst 14 euro, 
4) hälften av det belopp som nämns i 2 el-

ler 3 punkten, om det är fråga om ett nytt be-
talningskrav på samma fordran, 

5) ett betalningskrav enligt 5 §, högst 
5 euro, om fordran drivs in av någon som 
bedriver indrivningsverksamhet i enlighet 
med 1 § 3 mom. 1 eller 2 punkten i lagen om 
tillståndsplikt för indrivningsverksamhet 
(517/1999), 

6) förlängning av betalningstiden på gäl-
denärens begäran, högst 5 euro, 

7) en skriftlig eller på något annat varak-
tigt sätt framställd betalningsplan som om-
fattar hela den återstående fordran och som 
utarbetats tillsammans med gäldenären, högst 

a) 20 euro, om fordrans kapital uppgår till 
högst 100 euro eller betalningsplanen omfat-
tar högst fyra poster,  

b) 30 euro, om fordrans kapital överstiger 
100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro 
och betalningsplanen omfattar mer än fyra 
poster, 

c) 50 euro, om fordrans kapital överstiger 
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För andra än i 1 mom. 1 punkten avsedda 

betalningspåminnelser får de faktiska kostna-
der som påminnelsen orsakat krävas. Kostna-
derna kan bestämmas enligt de faktiska ge-
nomsnittliga kostnaderna för ifrågavarande 
slag av påminnelser. 

De faktiska indrivningskostnaderna får krä-
vas hos gäldenären, om indrivningen har för-
utsatt en exceptionellt stor arbetsinsats och 
därför orsakat andra indrivningskostnader än 
sådana som anges i 1 mom. eller kostnader 
som överstiger i momentet nämnda belopp. I 
sådana fall skall de indrivningskostnader som 
krävs och grunderna för dem specificeras för 
gäldenären och denne skall upplysas om att 
beloppet är större än de maximibelopp som 
annars skall iakttas. Maximibeloppen får 
emellertid inte överskridas om indrivningen 
gäller en i 10 § 3 mom. avsedd direkt utsök-
ningsbar fordran. 
 

1 000 euro och betalningsplanen omfattar 
mer än fyra poster, 

d) 20 euro, om fordran är direkt utsök-
ningsbar. 

För andra betalningspåminnelser än såda-
na som avses i 1 mom. 1 punkten får de fak-
tiska kostnader som påminnelsen medfört 
krävas. Kostnaderna kan tas ut enligt de ge-
nomsnittliga faktiska kostnaderna för det slag 
av påminnelser som använts. 

De faktiska indrivningskostnaderna får 
krävas av gäldenären, om indrivningen har 
förutsatt en exceptionellt stor arbetsinsats och 
därför medfört andra indrivningskostnader än 
sådana som anges i 1 mom. eller kostnader 
som överstiger de belopp som föreskrivs i det 
momentet. I sådana fall ska de indrivnings-
kostnader som krävs och grunderna för dem 
specificeras för gäldenären och denne ska 
upplysas om att beloppet är större än de max-
imibelopp som annars ska iakttas. Maximibe-
loppen får emellertid inte överskridas, om in-
drivningen gäller en direkt utsökningsbar 
fordran. 
 

 
10 b § 

Tidsgränser för indrivningsåtgärder i sam-
band med konsumentfordringar 

För en i 10 a § 1 mom. 1 punkten avsedd 
betalningspåminnelse får av gäldenären krä-
vas indrivningskostnader endast om det till 
gäldenären har sänts en faktura eller någon 
annan förfalloanmälan minst 14 dagar innan 
fordran förfallit till betalning, och det innan 
betalningspåminnelsen avsänts har gått minst 
14 dagar från det att fordran förfallit till be-
talning. Om fordran enligt avtal skall betalas 
på förfallodagen utan särskild anmälan, får av 
gäldenären krävas indrivningskostnader en-
dast om det innan betalningspåminnelsen av-
sänts har gått minst 14 dagar från förfalloda-
gen. 

För en ny betalningspåminnelse eller ett 
nytt i 10 a § 1 mom. 2 eller 3 punkten avsett 
betalningskrav får indrivningskostnader krä-
vas av gäldenären endast om det har gått 
minst 14 dagar sedan den föregående påmin-
nelsen eller det föregående kravet avsändes. 
 

10 b § 

Tidsgränser för indrivningsåtgärder i sam-
band med konsumentfordringar 

För en i 10 a § 1 mom. 1 punkten avsedd 
betalningspåminnelse får det av gäldenären 
krävas indrivningskostnader endast om det 
till gäldenären har sänts en faktura eller nå-
gon annan förfalloanmälan minst 14 dagar 
innan fordran förfallit till betalning, och det 
innan betalningspåminnelsen avsänts har gått 
minst 14 dagar från det att fordran förfallit 
till betalning. Om fordran enligt avtal ska be-
talas på förfallodagen utan särskild anmälan, 
får det av gäldenären krävas indrivningskost-
nader endast om det innan betalningspåmin-
nelsen avsänts har gått minst 14 dagar från 
förfallodagen. 

För en ny betalningspåminnelse eller ett 
nytt i 10 a § 1 mom. 2—5 punkten avsett be-
talningskrav får indrivningskostnader krävas 
av gäldenären endast om det har gått minst 
14 dagar sedan den föregående påminnelsen 
eller det föregående kravet avsändes. 

För en i 10 a § 1 mom. 6 punkten avsedd 
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förlängning av betalningstiden får indriv-
ningskostnader krävas av gäldenären endast 
om betalningstiden förlängs med minst 
14 dagar. 
 

 
 10 c § 

Maximiantal betalningskrav och betalnings-
planer som berättigar till kostnadsersättning 

vid indrivning av konsumentfordringar 

Vid indrivning av en och samma konsu-
mentfordran får indrivningskostnader krävas 
av gäldenären för högst två sådana betal-
ningskrav som avses i 5 § och för högst en 
sådan betalningsplan som avses i 10 a § 
1 mom. 7 punkten. 

Indrivningskostnader får krävas av gälde-
nären för fler betalningskrav och betalnings-
planer än vad som föreskrivs i 1 mom., om 
det funnits särskild anledning till att flera in-
drivningsåtgärder vidtagits och indrivnings-
åtgärderna inte kan anses oproportionerliga 
med beaktande särskilt av fordrans kapital. I 
sådana fall ska de indrivningsåtgärder som 
vidtagits specificeras för gäldenären och 
denne ska samtidigt upplysas om varför det 
funnits särskild anledning till indrivningsåt-
gärderna. 
 

 
10 c § 

Gäldenärens totalkostnadsansvar vid indriv-
ning av konsumentfordringar 

För indrivningen av en och samma konsu-
mentfordran får av gäldenären som indriv-
ningskostnader krävas sammanlagt högst föl-
jande belopp: 

1) 190 euro, om fordrans belopp är 
250 euro eller mindre, och 

2) 220 euro, om fordrans belopp är större än 
250 euro. 

 
 
Av gäldenären får krävas de faktiska in-

drivningskostnaderna till ett belopp som 
överskrider vad som anges i 1 mom., om in-
drivningen har varit exceptionellt svår och 
indrivningsåtgärderna inte kan anses opropor-

10 d § 

Gäldenärens totalkostnadsansvar vid indriv-
ning av konsumentfordringar 

För indrivningen av en och samma konsu-
mentfordran får det av gäldenären som in-
drivningskostnader krävas sammanlagt högst 
följande belopp: 

1) 60 euro, om fordrans kapital uppgår till 
högst 100 euro, 

2) 90 euro, om fordrans kapital överstiger 
100 euro, men uppgår till högst 1 000 euro,  

3) 160 euro, om fordrans kapital överstiger 
1 000 euro. 

Av gäldenären får de faktiska indrivnings-
kostnaderna krävas till ett belopp som 
överskrider vad som föreskrivs i 1 mom., om 
indrivningen har varit exceptionellt svår och 
indrivningsåtgärderna inte kan anses opro-
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tionerliga med beaktande särskilt av fordrans 
kapital. I sådana fall skall de indrivningskost-
nader som krävs och grunderna för dem spe-
cificeras för gäldenären och denne skall sam-
tidigt upplysas om skälen till att det belopp 
som krävs är större än det maximibelopp för 
totalkostnadsansvaret som annars skall iakt-
tas. Om indrivningen gäller en i 10 § 3 mom. 
avsedd direkt utsökningsbar fordran, får av 
gäldenären emellertid inte krävas indriv-
ningskostnader till ett högre belopp än 
59 euro. 
 

portionerliga med beaktande särskilt av ford-
rans kapital. I sådana fall ska de indrivnings-
kostnader som krävs och grunderna för dem 
specificeras för gäldenären och denne ska 
samtidigt upplysas om varför kostnaderna 
överskrider det maximibelopp för totalkost-
nadsansvaret som annars ska iakttas. 

 
 
 
 
 
För indrivningen av en direkt utsöknings-

bar konsumentfordran får det av gäldenären 
krävas indrivningskostnader till ett belopp av 
sammanlagt högst 51 euro. 
 

 
 10 e § 

Standardersättning för indrivningskostnader 

Om en betalning som avses i 1 § i lagen om 
betalningsvillkor i kommersiella avtal  
(    /    ) är försenad så att borgenären har 
rätt till dröjsmålsränta, har borgenären rätt 
att av gäldenären få 40 euro som standard-
ersättning för indrivningskostnaderna. Bor-
genären har då rätt till ersättning för de in-
drivningskostnader som avses i 10 § endast 
till den del deras belopp överstiger standard-
ersättningen. 
 

 
 10 f § 

Direkt utsökningsbara indrivningskostnader 

Om indrivningen gäller en konsumentford-
ran som är direkt utsökningsbar, är också de 
kostnader som borgenären orsakas av in-
drivningen av fordran direkt utsökningsbara. 

Om indrivningen gäller någon annan direkt 
utsökningsbar fordran än en konsumentford-
ran, är borgenärens kostnader för indriv-
ningen av fordran direkt utsökningsbara till 
den del kostnaderna inte överstiger 

1) 40 euro för varje försenad betalnings-
post, om fordran består av sådana betal-
ningar som avses i 10 e §, 

2) de maximibelopp enligt 10 a § 1 mom. 
och 10 d § 3 mom. för indrivningskostnader-
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na för en direkt utsökningsbar konsument-
fordran, om det är fråga om någon annan 
fordran än en sådan som avses i 1 punkten. 
 

 
 11 a § 

Avräkningen av medel från de delar som 
fordran består av 

De medel som influtit vid indrivningen får i 
första hand räknas av från räntan och först 
därefter från kapitalet. 

De medel som influtit vid indrivningen av 
en konsumentfordran får användas för av-
räkning av indrivningskostnaderna och rän-
tan på dem först efter det att fordran och 
räntan på den har betalats. 
 

 
13 § 

Tvångsmedel 

En näringsidkare, som bryter mot 4, 5 eller 
6 § när han driver in en konsumentfordran, 
kan förbjudas att fortsätta ett dylikt förfaran-
de eller att upprepa det eller ett därmed jäm-
förbart förfarande. Förbudet skall förenas 
med vite, om detta inte av särskilda skäl är 
obehövligt. 

En näringsidkare, som bryter mot bestäm-
melserna i 4 § när han av en annan näringsid-
kare driver in en sådan fordran som uppstått i 
näringsverksamhet, kan förbjudas att fortsätta 
eller att upprepa ett sådant förfarande. Förbu-
det skall förenas med vite, om detta inte av 
särskilda skäl är obehövligt. 

 
Om det föreligger särskilda skäl, kan förbu-

det meddelas att gälla också en person som är 
anställd hos en näringsidkare som avses i 
1 eller 2 mom. eller någon annan som handlar 
för dennes räkning. 
 

13 § 

Tvångsmedel 

En näringsidkare som bryter mot 4, 4 a, 
4 b, 4 c, 5, 5 a eller 6 § när näringsidkaren 
driver in en konsumentfordran, kan förbjudas 
att fortsätta ett dylikt förfarande eller att upp-
repa det eller ett därmed jämförbart förfaran-
de. Förbudet ska förenas med vite, om det 
inte är obehövligt av särskilda skäl. 

En näringsidkare som bryter mot bestäm-
melserna i 4, 4 a, 4 b eller 7 § när näringsid-
karen av en annan näringsidkare driver in en 
sådan fordran som uppstått i näringsverk-
samhet, kan förbjudas att fortsätta eller att 
upprepa ett sådant förfarande. Förbudet ska 
förenas med vite, om det inte är obehövligt 
av särskilda skäl. 

Om det finns särskilda skäl, kan förbudet 
meddelas att gälla också en person som är 
anställd hos en näringsidkare som avses i 
1 eller 2 mom. eller någon annan som hand-
lar för näringsidkarens räkning. 
 

 
14 § 

Meddelande av förbud 

Ett förbud som avses i 13 § meddelas av 
marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen kan 

14 § 

Meddelande av förbud 

Ett förbud som avses i 13 § meddelas av 
marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen 
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också meddela ett temporärt förbud, varvid 
förbudet är i kraft tills saken är slutligt av-
gjord. 

Om marknadsdomstolen och om behand-
lingen av ärenden i den gäller dessutom vad 
som föreskrivs särskilt. 

Konsumentombudsmannen kan meddela ett 
förbud som avses i 13 § 1 mom. eller medde-
la ett temporärt förbud med iakttagande av 
vad som i lagen om Konsumentverket 
(1056/1998) föreskrivs om förbud som med-
delas av konsumentombudsmannen. 
 

kan också meddela ett temporärt förbud som 
gäller tills saken är slutligt avgjord. 

 
 
 
 
Konsumentombudsmannen kan meddela ett 

förbud som avses i 13 § 1 mom. och förena 
det med vite i ett ärende som inte har avse-
värd betydelse för tillämpning av lag eller i 
övrigt. Konsumentombudsmannens beslut får 
inte överklagas genom besvär. Den som för-
budet gäller får föra beslutet till marknads-
domstolen för behandling inom 30 dagar ef-
ter att ha fått del av beslutet. I annat fall står 
beslutet fast. Vite som ett förbud är förenat 
med döms ut av marknadsdomstolen. 

Konsumentombudsmannen kan meddela ett 
förbud som avses i 13 § 1 mom. temporärt 
och förena det med vite på det sätt som före-
skrivs i 6 § 3 och 4 mom. i lagen om Konsu-
mentverket (1056/1998).  

Särskilda bestämmelser gäller dessutom 
för marknadsdomstolen och behandlingen av 
ärenden i marknadsdomstolen. 
 

 
15 § 

Ersättningsansvaret för den som yrkesmäs-
sigt bedriver indrivningsverksamhet 

Den som yrkesmässigt bedriver indriv-
ningsverksamhet är skyldig att ersätta skada 
som hans förfarande i strid med denna lag el-
ler annars felaktiga förfarande har orsakat den 
mot vilken indrivningen riktats. 
 

15 § 

Ersättningsansvar 

 
En borgenär är skyldig att ersätta skada 

som tillfogats den mot vilken indrivningen 
riktats som en följd av att borgenären eller 
den uppdragstagare som borgenären överlå-
tit indrivningen till förfarit i strid med denna 
lag eller annars felaktigt. 

Om skada har orsakats till följd av upp-
dragstagarens felaktiga förfarande, ansvarar 
också uppdragstagaren för att den skadeli-
dande ersätts för skadan. 

En borgenär som varit tvungen att betala 
skadestånd till följd av uppdragstagarens 
felaktiga förfarande har rätt att av uppdrags-
tagaren få tillbaka den ersättning borgenä-
ren har betalat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
Bestämmelserna i 10 c och 10 d § i denna 

lag tillämpas på indrivningsåtgärder som 
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vidtas efter ikraftträdandet. Om indrivningen 
har inletts före ikraftträdandet av denna lag, 
tillämpas på gäldenärens totalkostnadsan-
svar dessutom den 10 c § som gällde vid 
ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i 10 e § och 10 f § 2 mom. 
i denna lag tillämpas på fordringar som för-
faller till betalning efter ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i 11 a § i denna lag till-
lämpas på medel som inflyter vid indrivning 
efter det att det förflutit nio månader från 
ikraftträdandet. 

Bestämmelserna i 15 § i denna lag tilläm-
pas inte på skador som förorsakas av ett för-
farande före ikraftträdandet. 

——— 
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3. 

 

Lag 

om ändring av 4 och 12 a § i räntelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i räntelagen (633/1982) 4 och 12 a §, sådana de lyder, 4 § i lag 846/2009 och 12 a § i 

lag 340/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

4 § 

Dröjsmålsräntans belopp 

Gäldenären ska vid dröjsmål med betalning 
av gäld på det försenade beloppet betala en 
årlig dröjsmålsränta som är sju procentenhe-
ter högre än den i 12 § avsedda referensränta 
som gäller vid tidpunkten i fråga. 

 
 
 
 
 
Om dröjsmålsräntan enligt 1 mom. är lägre 

än den ränta som skulle betalas på gälden för 
tiden före förfallodagen, ska dröjsmålsräntan 
betalas enligt samma grund som före förfal-
lodagen. Om gäldenärens förbindelse ansluter 
sig till ett konsumentkreditavtal eller ett annat 
avtal enligt 2 § 2 mom. ska dröjsmålsränta 
dock betalas enligt samma grund som före 
förfallodagen i högst 180 dagar från det att 
gälden i dess helhet har förfallit till betalning. 
Om en domstol meddelar en dom i fråga om 
gälden innan nämnda tid löper ut, ska ränta 
betalas enligt samma grund som före förfal-
lodagen till dess domen meddelats. 
 

4 § 

Dröjsmålsräntans belopp 

Gäldenären ska vid dröjsmål med betalning 
av gäld på det försenade beloppet betala en 
årlig dröjsmålsränta som är sju procentenhe-
ter högre än den i 12 § avsedda referensränta 
som gäller vid tidpunkten i fråga. 

Dröjsmålsräntan är dock åtta procentenhe-
ter högre än referensräntan, om dröjsmålet 
gäller en sådan betalning som avses i 1 § i 
lagen om betalningsvillkor i kommersiella 
avtal (    /    ). 

Om dröjsmålsräntan enligt 1 eller 2 mom. 
är lägre än den ränta som skulle betalas på 
gälden för tiden före förfallodagen, ska 
dröjsmålsränta betalas enligt samma grund 
som före förfallodagen. Om gäldenärens för-
bindelse ansluter sig till ett konsumentkredit-
avtal eller ett annat avtal enligt 2 § 2 mom., 
ska dröjsmålsränta dock betalas enligt samma 
grund som före förfallodagen i högst 
180 dygn från det att gälden i dess helhet har 
förfallit till betalning. Om en domstol medde-
lar en dom i fråga om gälden innan nämnda 
tid löper ut, ska ränta betalas enligt samma 
grund som före förfallodagen till dess domen 
meddelats. 
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12 a § 

Meddelande om fastställande av referensrän-
tan 

Finlands Bank skall i Finlands författnings-
samling utan dröjsmål publicera ett medde-
lande om den referensränta som avses i 12 § 
och dess giltighetstid. I meddelandet skall 
också nämnas storleken av den dröjsmålsrän-
ta som avses i 4 § 1 mom. 
 

12 a § 

Meddelande om fastställande av referensrän-
tan 

Finlands Bank ska i Finlands författnings-
samling utan dröjsmål publicera ett medde-
lande om den referensränta som avses i 12 § 
och dess giltighetstid. I meddelandet ska ock-
så nämnas storleken av de dröjsmålsräntor 
som avses i 4 § 1 och 2 mom. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
På fordringar som har förfallit till betal-

ning före ikraftträdandet av denna lag till-
lämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 

——— 
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4. 

 

Lag 

om ändring av 44 § i lagen om försäkringsavtal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om försäkringsavtal (543/1994) 44 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

44 § 

Premiebetalning genom bank eller post 

En premie som har sänts till försäkringsgi-
varen med post- eller bankgiro anses ha blivit 
betald den dag då den inbetaldes till penning-
inrättningen eller postanstalten, den dag då 
gireringen debiterades inbetalarens konto el-
ler den dag då postgirorörelsens utbetalnins-
kort har stämplats med postgirorörelsens be-
handlingsstämpel. 

En betalning som har sänts som postanvis-
ning anses ha skett den dag då postanvisning-
en lämnats till posten. 
 

44 § 

Premiebetalning genom bank 

Om försäkringstagaren är en konsument, 
anses en premie som betalats till försäk-
ringsgivaren genom bank eller någon annan 
betaltjänstleverantör ha blivit betald den dag 
då den debiterades inbetalarens konto eller 
betalades kontant på betaltjänstleverantörens 
verksamhetsställe. 

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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5. 

 

Lag 

om ändring av 8 § i jordlegolagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jordlegolagen (258/1966) 8 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

8 § 
Har om tiden för legoavgiftens erläggande 

icke avtalats, skall avgiften erläggas årligen 
senast tre månader före legoårets utgång eller, 
om legotiden understiger ett år, senast vid le-
gotidens utgång. 

Legoavgiften må även betalas medelst post-
anvisning eller genom post- eller bankgiro. 
Då betalning sker på detta sätt, skall vid 
prövning av frågan därom, huruvida avgiften 
blivit erlagd i rätt tid, betalningen anses hava 
ägt mm den dag postanvisningen under lego-
givarens adress inlämnades till posten för be-
fordran eller inbetalningen genom inbetal-
ningskort gjordes på legogivarens postgiro-
konto eller bankgiroordern inlämnades till 
penninginrättning eller, om legotagaren anli-
tat postgirokonto, den dag utbetalnings- eller 
girokortet inkom till postgirokontoret. Förbe-
håll, som strider mot stadgandena i detta 
moment, är ogiltigt. 
 

8 § 
Om det inte har avtalats om tiden för be-

talning av legoavgiften, ska avgiften betalas 
årligen senast tre månader före legoårets ut-
gång eller, om legotiden är kortare än ett år, 
senast vid legotidens utgång. 

En legoavgift i pengar får betalas genom 
bank eller någon annan betaltjänstleveran-
tör. Ett avtalsvillkor som strider mot detta är 
ogiltigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En legoavgift som betalats till legogivaren 

genom en betaltjänstleverantör anses ha bli-
vit betald den dag då den debiterades inbeta-
larens konto eller betalades kontant på betal-
tjänstleverantörens verksamhetsställe. Ett av-
talsvillkor som strider mot detta är ogiltigt. I 
stället för vad som föreskrivs ovan i detta 
moment tillämpas emellertid 82 § i betal-
tjänstlagen (290/2010), om legogivaren är 
näringsidkare och legotagaren är näringsid-
kare eller en sådan upphandlande enhet som 
avses i 2 § i lagen om betalningsvillkor i 
kommersiella avtal (    /    ). 
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——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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6. 

 

Lag 

om ändring av 35 § i lagen om hyra av bostadslägenhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995) 35 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

35 § 

Sättet för betalning av hyra 

Hyra i pengar får alltid betalas genom post- 
eller bankgiro eller som postanvisning. Betal-
ningen anses ha skett den dag som banken el-
ler posten har antecknat som betalningsdag 
betalarens kvitto eller den dag då en postan-
visning försedd med hyresvärdens adress en-
ligt betalarens kvitto har lämnats till posten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om hyran betalas på något annat sätt än ge-

nom med post- eller bankgiro eller som post-
anvisning, skall hyresvärden ge hyresgästen 
ett kvitto på betalningen. 

På den ort där lägenheten finns får hyran 
betalas i hyresvärdens bostad, affärslokal el-
ler på någon annan plats som hyresvärden be-
stämmer. 

Ett villkor som förbjuder hyresgästen att 
använda post- eller bankgiro eller postanvis-
ning är ogiltigt. 

35 § 

Sättet för betalning av hyra 

Hyra i pengar får betalas genom bank eller 
någon annan betaltjänstleverantör. Ett av-
talsvillkor som strider mot detta är ogiltigt. 

 
 
 
 
Hyra som betalats till hyresvärden genom 

en betaltjänstleverantör anses ha blivit be-
tald den dag då den debiterades inbetalarens 
konto eller betalades kontant på betaltjänst-
leverantörens verksamhetsställe. I stället för 
vad som föreskrivs ovan i detta moment till-
lämpas emellertid 82 § i betaltjänstlagen 
(290/2010), om hyresvärden är näringsidka-
re och hyresgästen är näringsidkare eller en 
sådan upphandlande enhet som avses i 2 § i 
lagen om betalningsvillkor i kommersiella 
avtal  
(    /    ). 

Om hyran betalas på något annat sätt än 
genom en betaltjänstleverantör, ska hyres-
värden ge hyresgästen ett kvitto på betal-
ningen. 

På den ort där lägenheten finns får hyran 
betalas i hyresvärdens bostad, affärslokal el-
ler på någon annan plats som hyresvärden 
bestämmer. 
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 ——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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7. 

Lag 

om ändring av 28 § i lagen om hyra av affärslokal 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om hyra av affärslokal (482/1995) 28 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

28 § 

Sättet för betalning av hyra 

Hyra i pengar får alltid betalas genom post- 
eller bankgiro eller som postanvisning. Betal-
ningen anses ha skett den dag som banken el-
ler posten har antecknat som betalningsdag 
betalarens kvitto eller den dag då en postan-
visning försedd med hyresvärdens adress en-
ligt betalarens kvitto har lämnats till posten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om hyran betalas på något annat sätt än ge-

nom post- eller bankgiro eller som postanvis-
ning, skall hyresvärden ge hyresgästen ett 
kvitto på betalningen. 

På den ort där lokalen finns får hyran beta-
las i hyresvärdens bostad, affärslokal eller på 
någon annan plats som hyresvärden bestäm-
mer. 
 

28 § 

Sättet för betalning av hyra 

Hyra i pengar får betalas genom bank eller 
någon annan betaltjänstleverantör. 

 
 
 
 
 
Hyra som betalats till hyresvärden genom 

en betaltjänstleverantör anses ha blivit be-
tald den dag då den debiterades inbetalarens 
konto eller betalades kontant på betaltjänst-
leverantörens verksamhetsställe. I stället för 
vad som föreskrivs ovan i detta moment till-
lämpas emellertid 82 § i betaltjänstlagen 
(290/2010), om hyresvärden är näringsidka-
re och hyresgästen är näringsidkare eller en 
sådan upphandlande enhet som avses i 2 § i 
lagen om betalningsvillkor i kommersiella 
avtal  
(    /    ). 

Om hyran betalas på något annat sätt än 
genom en betaltjänstleverantör, ska hyres-
värden ge hyresgästen ett kvitto på betal-
ningen. 

På den ort där lägenheten finns får hyran 
betalas i hyresvärdens bostad, affärslokal el-
ler på någon annan plats som hyresvärden 
bestämmer. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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8. 

 

Lag 

om ändring av 1 § i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare (1062/1993) 1 §, sådan 

den lyder delvis ändrad i lag 341/2002, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

1 § 

Reglering av avtalsvillkor 

I avtal mellan näringsidkare får inte använ-
das villkor som för de näringsidkare som är 
den andra parten i avtalen är oskäliga med 
beaktande av det behov av skydd som sist-
nämnda näringsidkare har till följd av sin 
svagare ställning samt övriga omständigheter 
som inverkar på saken. 

 
En näringsidkare kan förbjudas att använda 

ett villkor som strider mot 1 mom. eller att på 
nytt använda sådana eller därmed jämförbara 
villkor. Förbudet skall förenas med vite, om 
det inte är obehövligt av särskilda skäl. 

 
 
Förbudet kan, om det föreligger särskilda 

skäl, meddelas att gälla också en person som 
är anställd hos en sådan näringsidkare som 
avses i 2 mom., eller någon annan som hand-
lar för dennes räkning. 

Vid tillämpningen av denna lag skall som 
näringsidkare betraktas också ett offentligt 
samfund när det upphandlar varor eller tjäns-
ter genom kommersiella åtgärder. 
 

1 § 

Reglering av avtalsvillkor 

I avtal mellan näringsidkare får det inte an-
vändas sådana villkor eller tillämpas någon 
sådan praxis som för de näringsidkare som är 
den andra parten i avtalen är oskäliga med 
beaktande av det behov av skydd som sist-
nämnda näringsidkare har till följd av sin 
svagare ställning samt övriga omständigheter 
som inverkar på saken. 

En näringsidkare kan förbjudas att använda 
villkor eller tillämpa praxis som strider mot 
1 mom. eller att på nytt använda sådana eller 
därmed jämförbara villkor eller tillämpa så-
dan eller därmed jämförbar praxis. Förbudet 
ska förenas med vite, om det inte är obehöv-
ligt av särskilda skäl. 

Förbudet kan, om det finns särskilda skäl, 
meddelas att gälla också en person som är 
anställd hos en sådan näringsidkare som av-
ses i 2 mom., eller någon annan som handlar 
för näringsidkarens räkning. 

Vid tillämpningen av denna lag ska som 
näringsidkare betraktas också en sådan upp-
handlande enhet som avses i 2 § i lagen om 
betalningsvillkor i kommersiella avtal  
(    /    ) när den upphandlar varor eller tjäns-
ter genom kommersiella åtgärder. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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9. 

 

Lag 

om ändring av lagen om verkställighet av skatter och avgifter 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) en ny 20 a § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 
 20 a § 

Preskription av accessoriska kostnader 

Om en offentlig fordrans kapital preskribe-
ras, preskriberas också de dröjsmålsräntor, 
förhöjningar och övriga accessoriska kost-
nader som hänför sig till fordran. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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10. 

 

Lag 

om ändring av 3 § i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 3 § 1 mom. 1, 

4 och 8 punkten samt 2 mom., av dem 1 mom. 8 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 
295/2010, samt 

fogas till 3 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1497/2001, 917/2008 och 
295/2010, en ny 7 a-punkt som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

3 § 

Anhängiggörande av ärenden 

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett 
ärende som behandlas med stöd av 

1) konsumentskyddslagen, lagen om Kon-
sumentverket, 13 § 1 mom. lagen om indriv-
ning av fordringar eller lagen om televisions- 
och radioverksamhet på ansökan av konsu-
mentombudsmannen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) lagen om reglering av avtalsvillkor mel-
lan näringsidkare på ansökan av en registre-
rad förening som bevakar näringsidkarnas in-
tressen eller på ansökan av den näringsidkare 
mot vilken tillämpningen av avtalsvillkoret 
riktas, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

8) 13 § 2 mom. i lagen om indrivning av 
fordringar, på ansökan av den näringsidkare 
mot vilken ett i lagens 4 § avsett förfarande 
riktas eller på ansökan av en registrerad före-
ning som bevakar näringsidkarnas intressen, 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller utdömande av vite som 

3 § 

Anhängiggörande av ärenden 

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett 
ärende som behandlas med stöd av 

1) konsumentskyddslagen, lagen om Kon-
sumentverket eller lagen om televisions- och 
radioverksamhet på ansökan av konsument-
ombudsmannen,  
 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) lagen om reglering av avtalsvillkor mel-
lan näringsidkare på ansökan av en registre-
rad förening som bevakar näringsidkarnas in-
tressen eller på ansökan av den näringsidkare 
eller upphandlande enhet mot vilken till-
lämpningen av avtalsvillkoret eller avtals-
praxis riktas, 
— — — — — — — — — — — — — —  

7 a) 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av 
fordringar, på ansökan av konsumentom-
budsmannen eller på ansökan av den när-
ingsidkare mot vilken konsumentombuds-
mannens förbud riktas, 

8) 13 § 2 mom. i lagen om indrivning av 
fordringar, på ansökan av den näringsidkare 
mot vilken ett förfarande i strid med 4, 4 a, 
4 b eller 7 § i den lagen riktas eller på ansö-
kan av en registrerad förening som bevakar 
näringsidkarnas intressen, 
— — — — — — — — — — — — — —  

Ärenden som gäller utdömande av vite som 
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förbud har förenats med blir emellertid i så-
dana fall som avses i 1 mom. 2 punkten an-
hängiga på ansökan av konsumentombuds-
mannen och i sådana fall som avses i 6 punk-
ten på ansökan av Finansinspektionen. Även i 
sådana fall som avses i 1 mom. 9 punkten blir 
ärenden som gäller utdömande av vite som 
har förelagts av Finansinspektionen anhängi-
ga på ansökan av Finansinspektionen. 
 

förbud har förenats med blir emellertid i så-
dana fall som avses i 1 mom. 2 punkten an-
hängiga på ansökan av konsumentombuds-
mannen och i sådana fall som avses i 6 punk-
ten på ansökan av Finansinspektionen. I så-
dana fall som avses i 1 mom. 7 a-punkten blir 
ärenden som gäller utdömande av vite som 
har förelagts av konsumentombudsmannen 
anhängiga på ansökan av konsumentom-
budsmannen. I sådana fall som avses i 
1 mom. 9 punkten blir ärenden som gäller ut-
dömande av vite som har förelagts av Finans-
inspektionen anhängiga på ansökan av Fi-
nansinspektionen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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11. 

 

Lag 

om ändring av 12 § i lagen om fastighetsförrättningsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 12 § 2 mom., sådant det lyder i lag 

960/2009, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om fastighetsförrättningsavgiften inte beta-
las inom utsatt tid, ska på det belopp som för-
fallit till betalning betalas en årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. i räntelagen (633/1982). Dessutom 
ska kostnaderna för indrivning av en avgift 
som förfallit till betalning ersättas. När in-
drivningskostnader ersätts och drivs in iakttas 
lagen om indrivning av fordringar 
(513/1999). Bestämmelserna om konsument-
fordran i 5—7, 10, 10 a—10 c och 12—14 § i 
den lagen iakttas också när en betalnings-
skyldig inte är en privatperson. 
 

12 § 
— — — — — — — — — — — — — —  

Om fastighetsförrättningsavgiften inte beta-
las inom utsatt tid, ska på det belopp som för-
fallit till betalning betalas en årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. i räntelagen (633/1982). Dessutom 
ska kostnaderna för indrivning av en avgift 
som förfallit till betalning ersättas. När in-
drivningskostnader ersätts och drivs in iakttas 
lagen om indrivning av fordringar 
(513/1999). Bestämmelserna om konsument-
fordran i den lagen ska iakttas också när den 
betalningsskyldige inte är en privatperson. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
——— 
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12. 

 

Lag 

om ändring av 38 § i lagen om olycksfallsförsäkring 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 38 § 1 mom., sådant det lyder i lag 

1234/2005, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

38 § 
På en försenad försäkringspremie enligt 

denna lag och en avgift enligt 36 § skall ar-
betsgivaren för dröjsmålstiden betala årlig 
dröjsmålsränta enligt räntefoten i 4 § 1 mom. 
i räntelagen (633/1982). En försäkringspre-
mie som drivs in i utsökningsväg höjs med 
10 procent i ett för allt. När en försäkringsan-
stalt lämnar en försäkringspremie till utsök-
ning kan försäkringsanstalten dock i stället 
för förhöjningen på sin fordran bära upp en 
ovan nämnd dröjsmålsränta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

38 § 
På en försenad försäkringspremie enligt 

denna lag och en avgift enligt 36 § ska ar-
betsgivaren för dröjsmålstiden betala årlig 
dröjsmålsränta enligt räntefoten i 4 § 2 mom. 
i räntelagen (633/1982). En försäkringspre-
mie som drivs in i utsökningsväg höjs med 
10 procent i ett för allt. När en försäkringsan-
stalt lämnar en försäkringspremie till utsök-
ning kan försäkringsanstalten dock i stället 
för höjningen ta ut en ovan nämnd dröjsmåls-
ränta på sin fordran. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
På premier och avgifter som har förfallit 

till betalning före ikraftträdandet av denna 
lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid 
ikraftträdandet. 

——— 
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13. 

 

Lag 

om ändring av 164 § i lagen om pension för arbetstagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) 164 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

164 § 

Dröjsmålsränta på arbetsgivares arbetspen-
sionsförsäkringsavgift 

Om en arbetsgivare har försummat att beta-
la arbetspensionsförsäkringsavgiften inom 
den tid som föreskrivs i denna lag, försäk-
ringsvillkoren eller en pensionskassas eller 
pensionsstiftelses stadgar, skall arbetsgivaren 
till pensionsanstalten för dröjsmålstiden beta-
la dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 1 mom. i räntelagen. 
 

164 § 

Dröjsmålsränta på arbetsgivares arbetspen-
sionsförsäkringsavgift 

Om en arbetsgivare har försummat att beta-
la arbetspensionsförsäkringsavgiften inom 
den tid som föreskrivs i denna lag, försäk-
ringsvillkoren eller en pensionskassas eller 
pensionsstiftelses stadgar, ska arbetsgivaren 
till pensionsanstalten för dröjsmålstiden beta-
la dröjsmålsränta enligt den räntefot som av-
ses i 4 § 2 mom. i räntelagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
På avgifter som har förfallit till betalning 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

——— 
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14. 

 

Lag 

om ändring av 25 § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 25 §, sådan den lyder i lag 

990/2008, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

25 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten 
har försummat att betala arbetspensionsför-
säkringsavgiften har pensionsanstalten rätt att 
för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmålsrän-
ta enligt den räntefot som avses i 4 § 1 mom. 
i räntelagen (633/1982). 
 

25 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om lantbruksföretagaren eller stipendiaten 
har försummat att betala arbetspensionsför-
säkringsavgiften har pensionsanstalten rätt att 
för dröjsmålstiden ta ut en årlig dröjsmåls-
ränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
2 mom. i räntelagen (633/1982). 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
På avgifter som har förfallit till betalning 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

——— 
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15. 

 

Lag 

om ändring av 123 § i lagen om pension för företagare 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om pension för företagare (1272/2006) 123 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

123 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om företagaren har försummat att betala 
arbetspensionsförsäkringsavgiften har pen-
sionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut 
en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen. 
 

123 § 

Dröjsmålsränta på arbetspensionsförsäk-
ringsavgift 

Om företagaren har försummat att betala 
arbetspensionsförsäkringsavgiften har pen-
sionsanstalten rätt att för dröjsmålstiden ta ut 
en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot 
som avses i 4 § 2 mom. i räntelagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
På avgifter som har förfallit till betalning 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

——— 
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16. 

 

Lag 

om ändring av 146 § i lagen om sjömanspensioner 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 146 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

146 § 

Dröjsmålsränta på pensionsförsäkringsavgift 

Om en arbetsgivare har försummat att beta-
la pensionsförsäkringsavgiften senast på för-
fallodagen, skall arbetsgivaren till pensions-
kassan för dröjsmålstiden betala en dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
1 mom. i räntelagen. 
 

146 § 

Dröjsmålsränta på pensionsförsäkringsavgift 

Om en arbetsgivare har försummat att beta-
la pensionsförsäkringsavgiften senast på för-
fallodagen, ska arbetsgivaren till pensions-
kassan för dröjsmålstiden betala en dröjs-
målsränta enligt den räntefot som avses i 4 § 
2 mom. i räntelagen. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  

20  . 
På avgifter som har förfallit till betalning 

före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 
de bestämmelser som gällde vid ikraftträ-
dandet. 

——— 
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