Asianajotoimisto Pulkamo Oy:n yleiset palkkioperusteet määräytyvät Suomen Asianajajaliiton vahvistamien yleisten
ohjeiden mukaisesti. Lakimiestemme palkkiot perustuvat pääsääntöisesti toimeksiannon suorittamiseen käytettyyn
työaikaan.
Asian laajuudesta, vaativuudesta, kiireellisyydestä tai muista erityisistä syistä alla esitetyistä hinnoista voidaan
poiketa.
Alla on esitetty esimerkkejä palkkiosta tavanomaisten asiakirjojen laatimisesta. Palkkio määritellään tapauskohtaisesti
yleensä toimeksiannon alussa. Samalla annamme myös arvion kokonaiskustannuksista.
Toimeksiannon laadusta riippumatta veloitamme asian hoitamisesta aiheutuneet suoranaiset kustannukset. Näitä ovat
esimerkiksi erilaiset posti- ja lähetysmaksut, viranomaismaksut sekä rekisteröinti- ja hakemusmaksut.
Yleinen tuntiveloitus
- yksityishenkilöt, kuolinpesät
- yritykset

alk.
alk.

ALV 0 %
220,00 euroa
230,00 euroa

ALV 24 %
272,80 euroa
285,20 euroa

Maksuttomat oikeudenkäynnit
Toimistomme hakee asiakkaalle oikeusapua valtion varoista, mikäli asiakkaalla on siihen edellytykset. Tällöin
sovelletaan oikeusavun palkkioperusteista annettua asetusta ja tuntiveloitus on 110,00 euroa (136,40 euroa sis.
ALV 24 %).
Asiakirjojen laatiminen, vähimmäisveloitukset
- avioehtosopimus
- testamentti
- lahjakirja (ei kiinteistön)
lahjaveroilmoituksineen
- kiinteistön luovutuskirja
- perunkirjoitus

alk.
alk.

130,00 euroa
250,00 euroa

161,20 euroa
310,00 euroa

300,00 euroa
400,00 euroa
500,00 euroa

372,00 euroa
496,00 euroa
620,00 euroa

0,40 euroa / sivu
0,50 euroa / km

0,49 euroa / sivu
0,62 euroa / km

Tuomioistuintehtävät, hinnat alkaen
- yleisen tuntiveloituksen mukaan
Kulukorvaukset
- valokopiot
- kilometrikorvaus

Tiedonantovelvollisuuden alaiset tiedot (laki palvelujen tarjoamisesta, 1166/2009)
Asianajotoimisto Pulkamo Oy on rekisteröity PRH:n kaupparekisteriin 28.3.2013, y-tunnus 2539006-8,
arvonlisäverotunniste FI25390068. Yhtiö rekisteröity ennakkoperintärekisteriin 18.3.2013 ja arvonlisäverovelvollisten
rekisteriin 15.3.2013.

Yhteystiedot: Asianajotoimisto Pulkamo Oy, Valtakatu 20 A, 96200 Rovaniemi, puhelin (016) 310 800, telefax (016)
310 803, sähköposti toimisto@pulkamo.fi, internetsivu www.pulkamo.fi. Toimiston palveluja koskevat tiedustelut ja
valitukset voidaan osoittaa edellä mainittujen yhteystietoja käyttäen.

Suomen Asianajajaliitto hyväksyy asianajajat ja antaa luvan toiminnan harjoittamiseen osakeyhtiömuodossa.
Toimivaltaiseksi viranomaiseksi ilmoitetaan Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki, puhelin (09)
6866 120, telefax (09) 6866 1299, sähköposti info@asianajajaliitto.fi.

Voimassa 1.1.2019 alkaen

Asianajotoimisto Pulkamo Oy:llä on voimassaoleva vastuuvakuutus OP Vakuutus Oy:ssä (Gebhardinaukio 1, 00013
OP, y-tunnus 1458359-3), vakuutusnumero 16-597-723-8, vakuutusmäärä 200.000 euroa.

