
RÄTTSREGISTERCENTRALEN BESLUT Dnr 176/02/2016

RÄTTSREGISTERCENTRALENS AVGIFTER FÖR PRESTATIONER SOM PRISSÄTTS
ENLIGT FÖRETAGSEKONOMISKA PRINCIPER

Med stöd av 9 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) samt 3 § i
justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av
justitieministeriet och vissa myndigheter inom dess förvaltningsområde (1745/2015) fastställs
nedannämnda avgifter för Rättsregistercentralens företagsekonomiskt prissatta prestationer.
För prestationer prissatta enligt företagsekonomiska principer debiterar
Rättsregistercentralen en fast avgift enligt det nedanstående eller en på särskilt angivna
grunder fastställd annan avgift.

1 §
Privaträttsliga register

För data i maskinläsbara register debiteras användaren följande avgifter per utskrift av
material om en person eller ett ärende.

Momsfritt pris
euro

Moms 24 % Pris inkl. moms
euro

Skuldsaneringsregistret ORVJ 1,66 0,40 2,06
Konkurs- och
företagssaneringsregistret ORKY

1,66 0,40 2,06

Näringsförbudsregistret ORLV 1,66 0,40 2,06
Registeranvändare debiteras
dessutom per sökning

0,46 0,11 0,57

För ett separat utlämnande av information som enbart gäller huruvida uppgifter om en
gäldenär ingår i näringsförbudsregistret eller konkurs- och företagsregistret debiteras en
avgift på 0,66 euro med 0,16 euro i moms, sammanlagt 0,82 euro inkl. moms.

2 §
Massutlämnande av uppgifter ur privaträttsliga register

För utlämnande av registeruppgifter i förteckningsform eller utlämnande av maskinläsbara
uppgifter om flera personer eller flera ärenden på en och samma gång debiteras mottagaren
en avgift per person eller ärende för varje gång en uppgift lämnas ut:

Momsfritt pris
euro

Moms 24 % Pris inkl. moms
euro

Skuldsaneringsregistret ORVJ 2,50 0,60 3,10
Konkurs- och
företagssaneringsregistret ORKY

2,50 0,60 3,10

Näringsförbudsregistret ORLV 2,50 0,60 3,10
Domregister 0,85 0,20 1,05
Kungörelseregistret 0,41 0,10 0,51



3 §
Registrerades rätt till insyn i uppgifter som gäller dem själva

Då enskilda personer eller sammanslutningar utövar sin rätt att granska registeruppgifter om
dem själva enligt personuppgiftslagen eller 6 § 4 mom. i straffregisterlagen, eller enligt lagen
Förvaring och överlåtelse av straffregisteruppgifter mellan EU:s medlemsstater (214(2012)
tas en avgift på 30 euro ut för utlämnandet samt mervärdesskatt till ett belopp av 7,20 euro,
sammanlagt 37,20 euro, om det är mindre än ett år sedan den registrerade senast fick
kontrollera uppgifterna.

4 §
Kopiering och expeditionsavgifter

Momsfritt pris
euro

Moms 24 % Pris inkl. moms
euro

Obestyrkt kopia av dokument /
sidan

0,60 0,14 0,74

porto tillsätts, minimibeloppet 8
euro

.

5 §
Övriga prestationer

Utbildningstjänster prissätts per kurs.

Trycksaker prissätts per produkt.

För arbete av anställda hänförligt till informationssökning och utlämnande av uppgifter för
vetenskaplig undersökning eller därmed jämförbart ändamål debiteras 50,93 euro/timme +
moms 24 %.

6 §
Indrivning

En avgift ska betalas genast när prestationen överlämnas eller inom 14 dagar från den dag
då räkningen har kommit mottagaren av prestationen till handa. En räkning som sänts per
post anses ha tillställts den betalningsskyldige den sjunde dagen efter det att räkningen
postades. Betalas räkningen inte senast på förfallodagen, uppbärs en lagstadgad årlig
dröjsmålsränta samt de indrivningskostnader som eventuellt åsamkas staten. Dröjsmålsränta
som är mindre än 4,00 euro indrivs ej. För en prestation kan en förskottsavgift tas ut.

Den som av Rättsregistercentralen blivit bemyndigad att lämna ut uppgifter till användaren
uppbär de avgifter som avses i 1 § i detta beslut.

Rättsregistercentralen den 17 october 2016

Ritva-Liisa Raatikainen Jari Saarela
direktör branschdirektör


