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ASIAKIRJOJEN LAADINTA
Perunkirjoitus
Pieni pesä
Tavanomainen pesä
Suurehko pesä
Erityisen työläs pesä

300-500 euroa
500-700 euroa
700-1.000 euroa
1.000-1.500 euroa

Perunkirjoituksen hintaan kuuluu:






perunkirjoituksen valmistelu: enintään 10 virkatodistusten hankkiminen, saldotodistusten
hankkiminen, kutsujen toimittaminen pesän osakkaille
testamentin tiedoksianto perunkirjoituksen yhteydessä
perunkirjoitustilaisuus asianajotoimistossa arkipäivänä tavanomaiseen työaikaan
perukirjan toimittaminen verotoimistoon
pesän osakkaiden neuvominen kuolinpesässä mahdollisesti tarvittavista jatkotoimista, kuten
osituksesta tai perinnönjaosta.

Lisämaksuja perunkirjoituksessa:



Testamentin tiedoksianto erillistoimeksiantona 50 euroa + 15 euroa / hlö
Virkatodistusten hankinta 10 virkatodistusta ylittävältä osalta 5 euroa / kpl

Pienellä pesällä tarkoitetaan pesää, jonka bruttoarvo jää alle 15.000 euron ja jossa osakkaiden
lukumäärä on vähäinen, eikä pesässä ole ulkomaisia osakkaita.

Testamentti
Tavanomainen testamentti
Laaja testamentti

150-300 euroa
300-500 euroa

Hinta sisältää testamenttiasiakirjan laatimisen ja todistelun. Ennen asiakirjan laatimista asiakkaalle
selvitetään testamentin vaikutukset. Testamentti voidaan yleensä laatia odotettaessa.

Tavanomaisella testamentilla tarkoitetaan esimerkiksi testamenttia, jolla kaikki omaisuus määrätään
yhdelle saajalle ilman erityisiä ehtoja.
Erillinen neuvottelu 50-150 euroa

Ositus tai perinnönjako
Ositusasiakirjan tai perinnönjakosopimuksen laatiminen 250-900 euroa

Avioehtosopimus
Tavanomainen avioehtosopimus 200 euroa
Hinta sisältää avioehtosopimuksen laatimisen ja todistelun sekä sopimuksen toimittamisen
rekisteröitäväksi maistraattiin. Asiakas maksaa maistraatin perimän rekisteröintimaksun. Ennen
asiakirjan laatimista asiakkaalle selvitetään avioehtosopimuksen vaikutukset.

Luovutuskirjat
Kiinteistön kauppakirja
200-450 euroa
Muu kauppa- tai luovutuskirja
150-300 euroa
Lahjakirja
150-350 euroa
(Hinta sisältää lahjakirjan laatimisen lisäksi lahjaveroilmoituksen tekemisen ja toimittamisen
verotoimistoon.)
Veroilmoitus/veronoikaisu
100-200 euroa
Avioerohakemuksen hoitaminen
150 euroa
Lainhuudon/kiinnityksen hakeminen
50-200 euroa

NEUVOTTELUT
Alkuneuvottelu
Puhelinneuvottelu
Neuvottelu toimistossa
(enintään 1 tunti)

useimmiten ilmainen
useimmiten ilmainen
80-140 euroa

Neuvottelu toimiston ulkopuolella

100-160 euroa matkaan kuluvine aikoineen (enintään 1
tunti)

Pidemmät neuvottelut toimiston
ulkopuolella

160 euroa / h matkaan kuluvine aikoineen
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OIKEUDENKÄYNTIASIAN HOITAMINEN
Haastehakemuksen laatiminen ja siihen liittyvät valmistelevat toimet
veloitetaan siihen käytetyn ajan mukaan
Esiintyminen oikeudessa sisältäen matka-ajan
enintään 2 h
Enemmän kuin 2 h mutta vähemmän kuin 4 h
Yli 4 h ylittävältä ajalta tuntiveloitus
Asian hoito valitustuomioistuimessa

120-160 euroa / h

360-510 euroa
510-830 euroa
160 euroa / h
edellä olevia kohtia
soveltaen

MUU EDUSTAMINEN
avustaminen tai edustaminen esim. pesänselvitys- ja perinnönjakokokouksissa sekä
yhtiökokouksissa, sopimusneuvotteluissa; sovelletaan edellä mainittuja, oikeudenkäyntiasioihin
liittyviä hintoja.
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