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MEDDELANDE OCH 
REKOMMENDATION 
 
 
15.3.2013 151/030/13 

 
 
Till utsökningsverken och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland 
 
 
Meddelande om lagändringar som träder i kraft 16.3.2013 och rekommendation för tolkning av in-
drivningslagen 
 

Lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal (30/2013), lagen om ändring av 
lagen om indrivning av fordringar (31/2013) och lagen om ändring av räntelagen 
träder i kraft 16.3.2013.  
 
10 § och 10 f § i indrivningslagen 
 
Med anledning av ändringen i indrivningslagen kan inkassoföretag och övriga 
uppdragstagare inte längre ansöka om utsökning i sitt eget namn av indrivnings-
kostnader som orsakats av direkt utsökningsbara fordringar. Dessa kan indrivas 
direkt i utsökningen endast i samband med huvudfordringen för borgenären.  
 
I lagens ikraftträdandebestämmelser eller beredning har man inte tagit ställning 
till huruvida uppdragstagarnas indrivningskostnader som de indrivit som sina 
egna fordringar och som har uppkommit före lagens ikraftträdande förlorar sin 
utsökbarhet eller om rätten till direkt utsökning kvarstår och hur länge denna rätt 
kvarstår.   
 
I rättslitteraturen har man ansett att en ny processlag ska vara en anvisning till 
alla de åtgärder gällande rättegång eller utsökningsförfarande som vidtas efter 
lagens ikraftträdande. Indrivningslagens bestämmelse om ordningsföljden vid 
rättslig indrivning kan anses vara processuell till naturen då den tar ställning till 
förhållandet mellan rättegång och direkt utsökning.  
 
Avgörandet av den direkta utsökbarheten av här avsedda indrivningskostnader är 
i sista hand en rättsskipningsfråga, och Riksfogdeämbetet kan i egenskap av för-
valtningsmyndighet inte ge bindande anvisningar i frågan. På grund av den jäm-
lika behandlingen av de delaktiga och efter att ha hört harmoniseringskommiss-
ionen och utsökningsverkens chefer föreslår Riksfogdeämbetet dock följande 
som rekommendation: 
 
De ovan nämnda indrivningskostnaderna som är anhängiga i utsökningen kunde 
indrivas till slut, fram till en penning- eller hinderredovisning, eftersom deras 
verkställbarhet har avgjorts medan den gamla lagen varit i kraft, men de kunde 
inte efter att de återsänts på grund av hinder upptas direkt till utsökning som se-
parata ärenden, eftersom den nya lagen skulle tillämpas på ett nytt övervägande 
av verkställbarhet. Efter lagens ikraftträdande kunde inte ovan nämnda indriv-
ningskostnader längre anhängiggöras i utsökningen.  
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Eventuella nya anhängiggjorda indrivningskostnader kommer att kontrolleras 
automatiskt i Uljas från och med 16.3.2013.  
 
4 a § i räntelagen 
 
4 a § i räntelagen tillämpas på betalningar som en näringsidkare eller anskaff-
ningsenhet ska betala till en näringsidkare som ersättning för en vara eller tjänst 
(kommersiellt avtal). Alla konsumentavtal förblir alltså utanför paragrafens till-
lämpningsområde. 
 
Enligt 4 a § i räntelagen ska gäldenären för ett betalningsdröjsmål som skett i ett 
kommersiellt avtal på det försenade beloppet betala en årlig dröjsmålsränta som 
är åtta procentenheter högre än den referensränta som avses i 12 § i räntelagen. 
Om dröjsmålsräntan som fastställs på detta sätt är lägre än den ränta som skulle 
betalas på gälden för tiden före förfallodagen, ska dröjsmålsräntan betalas enligt 
samma grund som före förfallodagen.  
 
Ändringar beträffande den nya räntan införs i den version av Uljas som installe-
ras 22.5.2013. En nytt ränteslag läggs till i Uljas:  
 Europeiska centralbankens referensränta (4 a § i räntelagen) 
 Dessutom tilläggs tre nya sätt för att fastställa ränta i Uljas:  
Enligt 4 a § 1 mom. i räntelagen 
Enligt 4 a § 2 mom. i räntelagen 
Enligt 4 a § 2 mom. i räntelagen, minst ränta 
Noggrannare anvisningar om ändringar som kommer att genomföras i Uljas 
skickas i meddelandet om leveranspaketets innehåll före bytet av versionen. 
 
 
Ytterligare uppgifter i juridiska frågor angående ärendet lämnas av ledande för-
valtningsfogde Petteri Katajisto (tfn 02956 65184) och i tekniska frågor av spe-
cialplanerare Hanna Tuominen (tfn 02956 24561). 
 
 
 
Ledande förvaltningsfogde  Elina Arpiainen 
 
 
 
Ledande förvaltningsfogde  Petteri Katajisto  
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