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Lag
om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras temporärt i lagen om indrivning av fordringar (513/1999) 7 §, sådan den lyder i

lag 31/2013, och
fogas temporärt till lagen nya 3 b–3 e § som följer:

3 b §

Maximibelopp för indrivningskostnader i samband med andra fordringar än 
konsumentfordringar

Vid indrivning av annan fordran än konsumentfordran får det av gäldenären krävas föl-
jande belopp för indrivningsåtgärder som avses i detta moment:

1) en skriftlig eller på annat varaktigt sätt lämnad betalningspåminnelse, högst 10 euro,
2) ett sådant betalningskrav med uppgifter enligt 5 a § som någon som yrkesmässigt

bedriver indrivningsverksamhet lämnat skriftligen eller på något annat varaktigt sätt,
högst 

a) 50 euro, om fordrans kapital uppgår till högst 500 euro,
b) 80 euro, om fordrans kapital överstiger 500 euro,
3) hälften av det belopp som anges i 2 punkten, om det är fråga om ett nytt betalnings-

krav på samma fordran,
4) ett sådant betalningskrav med uppgifter enligt 5 a § som någon som yrkesmässigt

bedriver indrivningsverksamhet lämnat skriftligen eller på något annat varaktigt sätt,
högst 10 euro, om fordran drivs in av någon som bedriver indrivningsverksamhet enligt
2 § 1 mom. 2 eller 3 punkten i lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivnings-
verksamhet (411/2018),

5) förlängning av betalningstiden på gäldenärens begäran, högst 10 euro,
6) en skriftlig eller på något annat varaktigt sätt framställd betalningsplan som omfattar

hela den återstående fordran och som utarbetats tillsammans med gäldenären, högst
a) 30 euro, om fordrans kapital uppgår till högst 500 euro eller betalningsplanen omfat-

tar högst fyra poster,
b) 60 euro, om fordrans kapital överstiger 500 euro och betalningsplanen omfattar mer

än fyra poster,
c) utöver de belopp som anges i underpunkterna a och b i denna punkt, 5 euro per be-

talningspost från och med den sjunde betalningsposten, om det i betalningsplanen avtalats
om mer än sex betalningsposter,

7) för kostnader för användning av tratta, högst 100 euro,
8) en betalningsuppmaning som lämnats för skapande av ett antagande som avses i

2 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i konkurslagen (120/2004), högst 100 euro, samt de fak-
tiska kostnaderna för bevislig delgivning av betalningsuppmaningen.
RP 191/2020
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För andra betalningspåminnelser än sådana som avses i 1 mom. 1 punkten får de faktis-
ka kostnader som påminnelsen medfört krävas. Kostnaderna får tas ut enligt de genom-
snittliga faktiska kostnaderna för det slag av påminnelser som använts.

De faktiska indrivningskostnaderna får krävas av gäldenären, om indrivningen har för-
utsatt en exceptionellt stor arbetsinsats och därför medfört andra indrivningskostnader än
sådana som anges i 1 mom. eller kostnader som överstiger de maximibelopp som före-
skrivs i det momentet. I sådana fall ska de indrivningskostnader som krävs och grunderna
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.

3 c §

Tidsgränser för indrivningsåtgärder i samband med andra fordringar än 
konsumentfordringar

För en ny betalningspåminnelse som avses i 3 b § 1 mom. 1 punkten eller ett nytt betal-
ningskrav som avses i 3 b § 1 mom. 2–4 punkten får indrivningskostnader krävas av gäl-
denären endast om det har gått minst 7 dagar sedan den föregående påminnelsen eller det
föregående kravet avsändes.

För en i 3 b § 1 mom. 5 punkten avsedd förlängning av betalningstiden får indrivnings-
kostnader krävas av gäldenären endast om betalningstiden förlängs med minst 14 dagar.

3 d §

Maximiantal indrivningsåtgärder som berättigar till kostnadsersättning vid indrivning av 
andra fordringar än konsumentfordringar

Vid indrivning av en och samma fordran som inte är konsumentfordran får indrivnings-
kostnader krävas av gäldenären för högst två sådana betalningskrav med uppgifter enligt
5 a § som någon som yrkesmässigt bedriver indrivningsverksamhet lämnat skriftligen el-
ler på något annat varaktigt sätt, för högst en tratta och för högst en betalningsuppmaning
som avses i 3 b § 1 mom. 8 punkten. Om indrivningen av en fordran fortsätter med tratta,
får gäldenären dock avkrävas indrivningskostnader för endast ett i detta moment avsett be-
talningskrav.

Vid indrivning av en och samma fordran som inte är konsumentfordran får det av gäl-
denären krävas indrivningskostnader för högst en betalningsplan som avses i 3 b § 1 mom.
6 punkten. Gäldenären får dock avkrävas indrivningskostnader för högst två betalnings-
planer, om kapitalet på fordran som ska drivas in överstiger 500 euro.

Indrivningskostnader får krävas av gäldenären för fler betalningskrav, betalningspla-
ner, trattor och i 3 b § 1 mom. 8 punkten avsedda betalningsuppmaningar än vad som fö-
reskrivs i 1 och 2 mom., om det funnits särskild anledning till att flera indrivningsåtgärder
vidtagits och indrivningsåtgärderna inte kan anses oproportionerliga med beaktande sär-
skilt 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 indrivningsåtgärderna.

3 e §

Gäldenärens totalkostnadsansvar vid indrivning av andra fordringar än 
konsumentfordringar

För indrivningen av en och samma fordran som inte är konsumentfordran får det av gäl-
denären som indrivningskostnader krävas högst följande belopp:

1) 230 euro, om fordrans kapital uppgår till högst 500 euro,
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2) 410 euro, om fordrans kapital överstiger 500 euro.
Av gäldenären får vid indrivning av fordran som inte är direkt utsökningsbar de faktiska

indrivningskostnaderna krävas till ett belopp som överskrider vad som föreskrivs i 1
mom., om indrivningen har varit exceptionellt svår och indrivningsåtgärderna inte kan an-
ses oproportionerliga med beaktande särskilt av fordrans kapital. I sådana fall ska de ind-
rivningskostnader 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.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om maximikostnader begränsar inte borgenärens rätt att
ta ut standardersättning enligt 10 e §.

7 §

Användning av tratta

En betalningsuppmaning där betalning krävs inom en viss tid vid äventyr att en under-
låtelse att iaktta uppmaningen offentliggörs eller antecknas i kreditupplysningsregistret
(tratta) får användas endast för indrivning av en klar och ostridig fordran som förfallit till
betalning. Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas en direkt utsökningsbar fordran
som ostridig, om inte gäldenären har anfört grundbesvär eller utnyttjat något annat därmed
jämförbart rättsmedel.

En tratta får inte användas för att driva in en konsumentfordran. Tratta får inte användas
som indrivningsåtgärd vid indrivning av andra fordringar än konsumentfordringar om gäl-
denären är en privatperson, en enskild näringsidkare, ett öppet bolag eller ett kommandit-
bolag.

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

En tratta och en betalningspåminnelse enligt 3 mom. ska vara skriftliga. De får dock
lämnas till gäldenären också på något annat varaktigt sätt, om gäldenären efter det att for-
dran har förfallit till betalning uttryckligen har godkänt att meddelanden om fordran läm-
nas på detta sätt. Betalningspåminnelser får också lämnas till gäldenären på något annat
varaktigt sätt, om ett sådant sätt under skuldförhållandets lopp etablerat använts för att
lämna meddelanden mellan borgenären och gäldenären

En tratta får offentliggöras eller anmälas för anteckning i kreditupplysningsregistret ti-
digast tio dagar efter det att den sänts. En tratta får dock inte offentliggöras eller anmälas
för anteckning i kreditupplysningsregistret, om det aktiebolag som är gäldenär innan trat-
tan offentliggörs eller anmäls lämnar en utredning enligt vilken dess omsättning eller
motsvarande intäkter under den senast avslutade räkenskapsperioden understiger
100 000 euro eller om räkenskapsperioden är bolagets första.

En vägran att betala en tratta får inte styrkas genom en offentlig myndighetsförrättning.
————

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021.
Vid tillämpning av 3 b § 1 mom. 3 punkten beaktas även betalningskrav som lämnats

gäldenären för indrivning av samma fordran före ikraftträdandet av denna lag.
Vid beräkningen av det maximiantal indrivningsåtgärder som avses i 3 d § beaktas inte

det till kostnadsersättning berättigande antal indrivningsåtgärder som vidtagits före
ikraftträdandet av denna lag.

Vid uträkning av beloppet för de maximikostnader som avses i 3 e § beaktas inte kost-
naderna för de indrivningsåtgärder som verkställts före ikraftträdandet av denna lag.

På en tratta som avses i den 7 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag och som har
sänts till gäldenären före ikraftträdandet tillämpas de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.
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Helsingfors den 17 december 2020
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