ASIANAJOTOIMISTO VESALA OY:N PALKKIOPERUSTEET

Seuraavat toimenpide- ja tehtäväveloitukset tulevat sovellettaviksi vähimmäispalkkioina.
Muutokset sovitaan työn määrän ja laadun sekä etuuden arvon ja merkityksen mukaan.
Alla olevat palkkiot tulevat voimaan 1.6.2017.

1.

Neuvottelut

-

Kaikki neuvottelut ajankäytön mukaan 220 €/tunti + alv 24 %

2.

Asiakirjojen laadinta

-

Ajankäytön mukaan 220 €/tunti + alv 24 % mutta vähintään
- avioehtosopimus ja rekisteröinti
- testamentti
- muistio tai pöytäkirja
- kiinteistön kauppakirja
- muu kauppa- tai luovutuskirja
- avioerohakemuksen laatiminen
- lainhuudon tai kiinnityksen hakeminen

3.

Perunkirjoitus

-

Perunkirjoitus, neuvottelu ja siihen liittyen asiakirjojen
hankkiminen ajankäytön mukaan
220 €/tunti + alv 24 %, mutta vähintään

4.

Yhtiöiden ym. perustaminen ja muutokset

-

Normaalitapaus, johon sisältyy asiaa koskeva neuvottelu,
asiakirjojen laatiminen ja rekisteröinti.
ajankäytön mukaan 220 €/tunti + alv 24 % mutta vähintään
- osakeyhtiön perustaminen
- avoimen- tai kommandiittiyhtiön perustaminen
- yhtiösopimuksen tai -järjestyksen osittaismuutokset
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5

Oikeudenkäyntiasian hoitaminen

-

Haastehakemuksen ja muiden oikeudenkäynti- sekä valitusja vastauskirjelmien laatiminen ja niihin liittyvät valmistelevat
toimenpiteet veloitetaan käytetyn ajan mukaan;
tuntiveloitus 220 €/tunti + alv 24 %

220,00 €

272,80 €

Asianajo oikeudessa (suullinen valmistelu tai pääkäsittely);
tuntiveloitus käytetyn ajan mukaan 220 €/tunti + alv 24 %

220,00 €

272,80 €

-

6.

ALV 0%

ALV 24%

Oikeusturva
Mikäli asiakas saa oikeusturvaa, toimenpiteet veloitetaan käytetyn ajan mukaan
tuntiveloituksena 220 €/tunti + alv 24 %, josta asiakkaan maksettavaksi jää
vakuutussopimuksen mukainen omavastuuosuus sekä lisäksi palkkio ja kulut siltä osin kuin
vakuutusyhtiö ei palkkiota tai kuluja korvaa.

7.

Oikeusapuasiat

-

Oikeusapua saavien asioissa
palkkioperusteista, asiakkaan
omavastuuosuus.

8.

Muu edustaminen

-

Edustaminen yhtiökokouksissa, kauppaneuvotteluissa ym.
ajankäytön mukaan sisältäen matka-ajan
220 €/tunti + alv 24 %

noudatamme valtioneuvoston asetusta oikeusavun
maksettavaksi
jää oikeusapupäätöksen mukainen

220,00 €

272,80 €

9. Matkakorvaukset
-

Veloitamme 1€/km matkakulukorvauksena, johon lisätään voimassaoleva arvonlisävero 24%.
1,00 €/km 1,24 €/km

10. Laskutus
-

Laskutamme alkavaa ¼ - osa tuntia kohden

-

Laskutus tehdyistä toimenpiteistä tapahtuu sopimuksen mukaan joko oikeusasteittain tai
kuukausittain maksuehtona 14 päivän netto

Oulussa 1. päivänä kesäkuuta 2017

Asianajotoimisto Vesala Oy

