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Banktjänsterna  

Avgifter för banktjänsterna debiteras enligt prislistan om annat inte separat 

överenskommits med kunden. Om en tjänst inte har ett specifikt pris används de 

faktiska kostnaderna, t.ex. enligt timdebitering.  

 

Hur påverkar mervärdesskatt priset på tjänster  

Enligt 41 § i mervärdesskattelagen debiteras ingen mervärdesskatt för 

finansieringstjänster. Mervärdesskatten gäller inte t.ex. konton och lån och därtill 

anslutna funktioner, betalningsrörelse eller värdepappershandel. Funktioner som 

anknyter till momsfri bankverksamhet är skattefria men skattebelagda som 

separata tjänster. 

 

Mervärdesskatten gäller bara en del av tjänsterna i prislistan. Till priserna för 

skattebelagda tjänster tilläggs moms (för närvarande 24 %). Om moms uppbärs 

för tjänsten har detta antecknats i prislistan.  

 

Kostnader som debiteras av andra parter  

Utländska banker, andra inhemska banker, Finlands Bank eller annan tredje part 

(t.ex. myndighet) uppbär för sina uppdrag kostnader och provisioner enligt sina 

prislistor. Aktia Bank Abp debiterar dessa av kunderna om annat inte 

överenskommits.  

 

Timdebitering  

Om något specifikt pris inte definierats för en tjänst används timdebitering som  

pris för funktionärsarbete 100,00 € 

 

Juridiska uppdrag  

Minimiarvodet för juridiska uppdrag beräknas enligt en timdebitering 

 

Förutom arvode uppbärs också de faktiska kostnaderna för uppdragets utförande 

(t.ex. telefonsamtal, kopiering, kostnader för handlingar mm.). 

220,00 € / h  

inkl. moms 24 % 

 

 

 

Postnings-, fakturerings-, telefon-, fax- och liknande 
kostnader  

För postnings-, telefon-, fax-, fakturerings- och liknande kostnader som föranleds 

av banktjänster debiteras enligt faktiska kostnader, dock minst 10,00 € 
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Intyg, rekommendationsbrev och verifikatkopior  

För separat beställda intyg eller rekommendationsbrev debiteras faktiska 

kostnader enligt timdebitering, dock minst / st. 10,00 € 

Verifikatkopior som beställs separat på kundens begäran 5,00 € 

Dödande av depåbevis eller motbok till sparräkning i Officiella tidningen 100,00 € 

 

Utredning av SEPA-gireringar och utlandstransaktioner  

Enligt timdebitering, dock minst  

Vid annulleringar kan mottagarens bank avdra sina kostnader från den 

returnerade summan. 

50,00 € 

 

 

 

Gireringsblanketter  

Försäljning av gireringsblanketter till kunder (+ moms) / 100 st. 20,00 € 

 

 


