ARAN PALVELUHINNASTO 1.2.2016

1)

Julkisoikeudelliset suoritteet
(53/2016, 2 §, voimassa 1.2.2016 – 31.1.2019)
Todistukset, otteet ja jäljennökset
- diaaritodistukset ja –otteet (662)
- asiakirjan oikeaksi todistaminen (663)
- toimitusmaksu (664)

27 eur
5,20 eur / asiakirja
5,20 eur / lähetys

Energiatodistuksen rekisteröinti (RA0001)

9,60 eur / energiatodistus

Julkisoikeudellisista suoritteista ei peritä arvonlisäveroa.
ARAssa tehdyistä päätöksistä ja niiden valmisteluasiakirjoista annetut kopiot ovat
julkisoikeudellisia suoritteita, eikä niistä siten peritä arvonlisäveroa.

2)

Liiketaloudellisesti hinnoitellut suoritteet
(53/2016, 3 §, voimassa toistaiseksi)
Veroton hinta Verollinen hinta
(alv. 24 %)
Arava kokoushuoneen vuokra

30,00 eur / ½ päivää 37,20 eur
50,00 eur / 1 päivä
62,00 eur

Todistukset, otteet ja jäljennökset
- jäljennökset asiakirjoista (4)
(valokopiot, faxit, skannaus)
- asiakirjan oikeaksi todistaminen (665)

0,77 eur / sivu

0,95 eur

5,20 eur / sivu
5,20 eur / lähetys

6,45 eur
6,45 eur

Itsepalvelujäljennökset (667)

0,40 eur / sivu

0,50 eur

Asiantuntija- ja koulutuspalvelut (668)

71,50 eur / tunti

88,65 eur

71,50 eur / tunti

88,65 eur

275,00 eur / vuosi

341,00 eur

- toimitusmaksu (666)

Tietojen ja tietovarastojen luovutus
- tilauspalveluna (669)
- tietojärjestelmien suorakäyttö:
käyttöliittymämaksu (670)

Osoite
PL 30
Vesijärvenkatu 11 A
15141 Lahti

Adress
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Puhelin • Telefon
020 610 125

E-mail
kirjaamo.ara@ara.fi
etunimi.sukunimi@ara.fi
förnamn.släktnamn@ara.fi

Web
www.ara.fi

Veroton hinta

Verollinen hinta
(alv.24 %)

Tietojärjestelmien suunnittelu,
rakentaminen ja ylläpito

71,50 eur/ tunti

Menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien,
tilastojen ja vastaavien suoritteiden myynti ja
käyttöoikeuden luovutus

Hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
Henkilötyötuntien hinta kuten
edellä.

88,65 eur/tunti

Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

3) Maksuttomat suoritteet
Vastavuoroisuusperiaatteeseen perustuva suoritteiden luovutus on maksutonta.
Tällaista luovutusta on mm. tietotuotanto.
Tietojen luovutukseen ja tietojärjestelmien käyttöön liittyvät hallinnonalan sisäiset suoritteet
ovat maksuttomia.
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