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Finansministeriets förordning
om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Statskontorets avgifts-

belagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut
ändras bilagan till finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda pre-

stationer (1303/2019) som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 de-

cember 2021.

Helsingfors den 15 december 2020

Kommunminister Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman Jarmo Huotari
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Bilaga

AVGIFTSTABELL

Avgiftstabell för tjänsten Suomi.fi-betalningar 2021

Kostnaderna för tjänsten Suomi.fi-betalningar utgörs av debiteringar till tjänsteoperatörer
(Paytrail Oyj), banker, korttjänstoperatörer och MobilePay. Med sådana debiteringar av-
ses tjänsteoperatörens e-tjänstspecifika månadsdebiteringar, debiteringar för e-tjänster per
betalningstransaktion och provisioner som hänför sig till kortbetalningar och betalnings-
sättet MobilePay. I kostnaderna ingår dessutom kostnader för Statskontorets arbete som
föranleds av förvaltningen och utvecklingen av tjänsten samt övriga kostnader för förvalt-
ningen av tjänsten.

Prissättningen av tjänsten för användarorganisationerna baserar sig på prissättning enligt
självkostnadsvärdet, dvs. de serviceavgifter som tas ut hos användarorganisationerna
täcker kostnaderna för förvaltningen, utvecklingen och användningen av tjänsten.

Priset för tjänsten Suomi.fi-betalningar består för användarorganisationerna av

– en e-tjänstspecifik månadsavgift som täcker både månadsdebiteringarna till tjänste-
leverantören och Statskontorets kostnader för förvaltningen av tjänsten

– debiteringar för e-tjänster per betalningstransaktion och provisioner som hänför sig
till kortbetalningar och MobilePay och som faktureras användarorganisationen enligt
utfallet

– separata tjänster i anslutning till e-tjänster, såsom återbetalning av avgifter och enskil-
da redovisningar enligt utfall

Hos användarorganisationer som har högst 5 000 betalningstransaktioner per kalenderår i
e-tjänsten tas det ut en månadsavgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet.

– Månadsavgift enligt självkostnadsvärdet 600 euro/mån.
– Månadsavgift till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet 180 euro/mån.

Hos användarorganisationerna tas det för varje betalningstransaktion som gjorts i e-tjäns-
ten ut en avgift per betalningstransaktion och de provisioner som betalningstransaktionen
eventuellt föranleder i enlighet med utfallet. Debiteringarna per betalningstransaktion ba-
serar sig på de genomsnittliga priser som beräknats utifrån tjänsteoperatörernas och kort-
tjänstoperatörernas prislistor. De priser som tas ut hos användarorganisationerna är följan-
de:

– Bankernas knappar för nätbetalning 0,28 euro/st.
– Kortbetalningar 0,09 euro/st. (Visa, Mastercard och American Express)
– MobilePay 0,20 euro/st.
– Provisioner för kortbetalningar och MobilePay enligt utfall
– Återbetalning av avgifter 0,50 euro/st.
– Enskilda redovisningar 0,50 euro/st.
– Andra eventuella kostnader enligt leverantörens prissättning
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Provisionen för kortbetalningar varierar enligt kortutfärdare. Provisionen för ett betalkort
som utfärdats inom EU är ca 0,3 % och för ett betalkort som utfärdats utanför EU ca 2,2 %.
Provisionen för MobilePay är ca 1,0 %.
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