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L a g
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om betalningsvillkor i kommersiella avtal

Utfärdad i Helsingfors den 18 januari 2013

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på betalningar som
näringsidkare eller upphandlande enheter ska
erlägga till näringsidkare som vederlag för
varor eller tjänster.

Vad som i denna lag sägs om avtalsvillkor
gäller också avtalspraxis.

2 §

Upphandlande enhet

Upphandlande enheter som avses i denna
lag är

1) statens, kommunernas och samkommu-
nernas myndigheter,

2) myndigheterna och affärsverken i land-
skapet Åland,

3) evangelisk-lutherska kyrkan och orto-
doxa kyrkan samt deras församlingar och öv-
riga myndigheter,

4) affärsverk enligt lagen om statliga af-
färsverk (1062/2010), samt

5) offentligrättsliga organ.
Med offentligrättsliga organ avses i

1 mom. en juridisk person som har inrättats
för att tillgodose sådana behov i det allmän-
nas intresse som inte har industriell eller
kommersiell karaktär, och

1) som till största delen finansieras av en
upphandlande enhet,

2) vars ledning står under kontroll av en
upphandlande enhet, eller

3) i vars förvaltnings-, styrelse- eller kon-
trollorgan mer än hälften av ledamöterna ut-
ses av en upphandlande enhet.

3 §

Bestämmelsernas tvingande natur

Avtalsvillkor som avviker från bestämmel-
serna i denna lag till nackdel för borgenären
är utan verkan.
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4 §

Maximal betalningstid när gäldenären är
en upphandlande enhet

Om gäldenären är en upphandlande enhet,
får betalningstiden vara högst 30 dagar

1) från den dag då gäldenären tar emot
fakturan eller ett motsvarande betalningskrav,

2) från dagen för mottagande av varan eller
tjänsten, om gäldenären tar emot fakturan
eller ett motsvarande betalningskrav tidigare
än varan eller tjänsten eller om det råder
osäkerhet om dagen för mottagande av faktu-
ran eller betalningskravet,

3) från dagen för godkännande eller under-
sökning av varan eller tjänsten, om det i lag
eller i avtalet föreskrivs om ett förfarande för
godkännande eller undersökning genom vil-
ket varans eller tjänstens överensstämmelse
med avtalet ska konstateras och om gäldenä-
ren tar emot fakturan eller ett motsvarande
betalningskrav före godkännandet eller un-
dersökningen.

Oberoende av vad som föreskrivs i 1 mom.
får betalningstiden vara högst 60 dagar, om
det uttryckligen avtalats om detta och det är
motiverat på grund av avtalets särskilda ka-
raktär eller särdrag.

5 §

Maximal betalningstid när gäldenären är
näringsidkare

Om gäldenären är näringsidkare, får betal-
ningstiden överskrida 60 dagar endast om det
uttryckligen avtalats om detta.

6 §

Godkännande- eller undersökningsförfaran-
dets längd

Gäldenären får inte på grundval av god-
kännande eller undersökning enligt 4 §
1 mom. 3 punkten uppskjuta betalning med
mer än 30 dagar från dagen för mottagande
av varan eller tjänsten, om det inte uttryckli-
gen avtalats om en längre tid för godkän-
nande eller undersökning.

7 §

Betalning i poster

Vad som föreskrivs i 4—6 § ska inte ut-
göra hinder för att avtala om betalning i
poster.

8 §

Avtalsvillkor om dröjsmålsränta och indriv-
ningskostnader som är utan verkan

Avtalsvillkor enligt vilka borgenären inte
har rätt till dröjsmålsränta är utan verkan.

Om gäldenären är en upphandlande enhet,
är också avtalsvillkor enligt vilka gäldenären
på det försenade beloppet ska betala en lägre
dröjsmålsränta än vad som följer av 4 a §
1 mom. i räntelagen (633/1982) utan verkan.

Avtalsvillkor enligt vilka borgenären inte
har rätt till ersättning för indrivningskostna-
der i enlighet med 10 och 10 e § i lagen om
indrivning av fordringar (513/1999) är utan
verkan, om det inte finns grundad anledning
till att använda ett sådant villkor.

9 §

Oskäliga avtalsvillkor

I fråga om jämkning av oskäliga avtalsvill-
kor som gäller betalningstid, godkännande-
eller undersökningsförfarandets längd, dröjs-
målsränta eller ersättning för indrivningskost-
nader tillämpas 36 § i lagen om rättshand-
lingar på förmögenhetsrättens område
(228/1929).

10 §

Förbud

Det är förbjudet att i avtal använda sig av
sådana avtalsvillkor utan verkan eller sådana
oskäliga avtalsvillkor som avses i 8 eller 9 §.
Användningen av sådana villkor kan förbju-
das genom domstolsbeslut på det sätt som
föreskrivs i lagen om reglering av avtalsvill-
kor mellan näringsidkare (1062/1993).
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11 §

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 16 mars 2013.
På avtal som har ingåtts före ikraftträdan-

det av denna lag tillämpas de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 18 januari 2013
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