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Yrityssaatavien perintäkulujen kohtuullisuudesta
Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo, että toimiluvan saaneet
perintätoimen harjoittajat noudattavat toiminnassaan lakia ja hyvää
perintätapaa. Aluehallintovirasto pyrkii ensisijaisesti selvittämään
tapauksia, joihin liittyy vakava epäily lain tai hyvän perintätavan
vastaisesta toiminnasta. Aluehallintovirasto voi antaa perintätoimistolle
virheellisen menettelyn vuoksi varoituksen tai vakavissa tapauksissa
peruuttaa sen toimiluvan. Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa alentaa
perintätoimiston perimiä perintäkuluja tai määrätä perintätoimistoja
maksamaan korvauksia, vaan perintäkuluja tai vahingonkorvauksia
koskevan erimielisyyden voi saattaa yleisen tuomioistuimen
käsiteltäväksi.
Saatavien perinnästä annetun lain (513/1999, perintälaki) 4 a §:n
perusteella elinkeinonharjoittajalla on pyynnöstä oikeus saada
perintätoimistolta maksutta selvitys velkapääomalle kertyneiden kulujen
määräytymisestä. Jos selvitys pyydetään useammin kuin kerran
vuodessa, perintätoimisto voi vaatia selvityksen laatimisesta kohtuullisen
korvauksen.
Perintälakiin ei sisälly säännöksiä yrityssaatavien (velallisena
elinkeinonharjoittaja tai yritys) perintäkulujen enimmäismääristä.
Perintäkulujen määrää kuitenkin rajoittaa ensinnäkin hyvää perintätapaa
koskeva säännös, jonka mukaan perinnässä ei saa aiheuttaa velalliselle
kohtuuttomia tai tarpeettomia kuluja. Lisäksi laissa on säädetty, että
velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset
kulut. Korvausvelvollisuus voi perustua sekä velkojan omista
perintätoimista aiheutuviin kuluihin että kuluihin, joita velkojalle aiheutuu
sen johdosta, että velkojan on suoritettava toimeksisaajalle, kuten
perintätoimistolle, korvausta perinnän suorittamisesta. Korvattavien
kulujen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettava huomioon saatavan
suuruus, suoritettu työmäärä, perintätehtävän tarkoituksenmukainen
suoritustapa ja muut seikat. Oikeutta perintäkulujen korvaukseen ei ole,
jos perinnässä käytetään hyvän perintätavan vastaista menettelyä, paitsi
jos menettelyn moitittavuutta voidaan pitää vähäisenä.
Yrityssaatavia koskee perintälaissa säädetty 40 euron vakiokorvaus.
Vakiokorvaus tarkoittaa sitä, että velkojalla on oikeus saada korvausta
muista perintäkuluista vain siltä osin kuin niiden määrä ylittää
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vakiokorvauksen määrän. Vakiokorvaus voidaan periä silloin, kun
saatavasta voidaan periä viivästyskorkoa.
Vaikka
perintälain
kuluttajasaatavia
koskevia
perintäkulujen
enimmäismääriä
ei
sovelleta
yrityssaatavien
perintään,
aluehallintovirasto on ratkaisuissaan katsonut, että niillä on merkitystä
arvioitaessa perintäkulujen kohtuullista määrää. Mikäli yrityssaatavaa
koskevasta maksuvaatimuksesta vaaditaan moninkertaisesti enemmän
kuin
vastaavasta
maksuvaatimuksesta
kuluttajasaatavassa,
perintätoimiston on esitettävä perusteet tälle.
Mikäli perinnässä käytetään julkisuusuhkaista maksukehotusta eli
trattaa, perintäkulut voivat olla suuremmat kuin yrityssaatavien
perinnässä muutoin, sillä tratan käyttäminen edellyttää perintätoimistolta
erityistä huolellisuutta ja siten lähtökohtaisesti enemmän töitä.
Perintäkulujen
kohtuullisuuden
arvioinnissa
kyse
on
aina
kokonaisharkinnasta, jossa kaikki asiaan vaikuttavat seikat on otettava
huomioon. Saatavan suuruuden huomioon ottaminen ei merkitse sitä,
että perintäkulut voitaisiin määrätä kaavamaisena osuutena saatavasta.
Saatavan suuruus vaikuttaa lähinnä siten, että saatavan ollessa pieni on
perintäkulujen määränkin laskettava. Saatavan määrän kasvu ei
puolestaan aiheuta automaattisesti kohtuulliseksi katsottavien
perintäkulujen määrän kasvua. Suoritettu työmäärä on olennainen tekijä
arvioitaessa perintäkulujen kohtuullista määrää. Perintäkulujen
korvausvelvollisuus kuitenkin edellyttää, että tehdyt toimenpiteet ovat
olleet myös tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia.
Aluehallintoviraston toimivalta arvioida perintäyhtiön velalliselta
vaatimien perintäkulujen kohtuullisuutta on vahvistettu Korkeimman
hallinto-oikeuden 7.3.2017 antamassa päätöksessä Dnro 821/2/16.
Lyhennelmiä aiheeseen liittyvistä aluehallintoviraston päätöksistä löytyy
täältä.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 029 501 6000
Hämeenlinnan päätoimipaikka
fax 03 570 8002
Birger Jaarlin katu 15,
kirjaamo.etela@avi.fi
Hämeenlinna
www.avi.fi/etela
Postiosoite: PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka
Ratapihantie 9,
Helsinki

Kouvolan toimipaikka
Kauppamiehenkatu 4,
Kouvola

