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PALKKIOSUOSITUSTA ON PÄIVITETTY 30.10.2019

YLEISTÄ

Konkurssilain 1.7.2019 voimaan tulleiden muutosten vuoksi
konkurssiasiain neuvottelukunta on 30.10.2019 päivittänyt
suositusta nro 13 pesänhoitajan palkkiosta. Konkurssilain 1.7.2019
voimaan tulleet muutokset koskevat pääosin tämän jälkeen
alkaneita
konkurssimenettelyitä.
Konkurssija
yrityssaneerausasioiden
asianhallintajärjestelmästä
annetun
asetuksen mukaisia velvoitteita tietojen ja asiakirjojen
tallentamisesta Kostiin sovelletaan puolestaan kaikkiin vireillä
oleviin konkurssimenettelyihin.

KESKEISET MUUTOKSET
Kohta 2.1 Täysmittainen konkurssi
KonkL 8 luvun 7 §:ään on lisätty uusi 2 momentti, jonka mukaan
pesänhoitajan palkkiota voidaan alentaa, jos pesänhoitaja on
vapautettu tehtävästään 8 luvun 6 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdan
perusteella taikka jos hän on olennaisesti laiminlyönyt hänelle
kuuluvia tehtäviä tai velvollisuuksia. Kyseinen lainkohta on lisätty
suositustekstiin.

Kohta 2.3 Konkurssin raukeaminen tai julkisselvitykseen siirtyminen ja kohta
9.1 Palkkioesitys
KonkL 10 luvun 4 §:ään on lisätty säännös, jonka mukaan
pesänhoitajan on toimitettava lasku suurimmille velkojille,
velalliselle ja konkurssiasiamiehelle samalla, kun esitys konkurssin
raukeamisesta toimitetaan niille tiedoksi 10 luvun 2 §:n 1 momentin
perusteella. Suositustekstiä on päivitetty vastaavasti.
Kohta 2.4 Konkurssiasiamiehen oikeus hakea muutosta palkkioon
Konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain (109/1995) 7
§:n 3 momentti on muutettu yhteensopivaksi konkurssilain 8 luvun
7 §:n uuden 2 momentin kanssa. Konkurssipesien hallinnon
valvonnasta annetun lain 1.7.2019 voimaan tulleen 7 §:n muutetun
3 momentin mukaan tuomioistuin voi konkurssiasiamiehen
vaatimuksesta alentaa velkojien pesänhoitajalle määräämää
palkkiota konkurssilain 8 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuilla

perusteilla taikka jos palkkio selvästi ylittää sen, mitä voidaan pitää
kohtuullisena. Suositustekstiä on päivitetty vastaavasti.

Kohta 8.2 Vertailupalkkioiden vaihteluvälin alittaminen
Ohjeistusta vertailupalkkioiden vaihteluvälin alittamisesta on
päivitetty KonkL 8 luvun 7 §:n uuden 2 momentin vuoksi.
Kohta 9.2.1 Palkkion vahvistaminen tuomioistuimessa
Muutetun KonkL:n 10 luvun 4 §:n mukaan raukeavassa
konkurssissa myös velallisen kuuleminen tuomioistuimessa
palkkioesityksestä on harkinnanvaraista. Tämän vuoksi
suositustekstiä on muutettu siten, että tuomioistuimelle
toimitettavaan laskuun liitetään velallisen edustajan tai muiden
kuultujen
tahojen
mahdollinen
kannanotto
laskun
hyväksyttävyydestä.
Kohta 9.2.4 Pesänhoitajan pidätysoikeus
Suositustekstiin on lisätty maininta siitä, että lyhyessä
konkurssimenettelyssä
pesänhoitajan
pidätysoikeus
konkurssipesään kuuluvaan omaisuuteen pesänhoitajan palkkion
ja korvauksen maksamista varten koskee ainoastaan varoja, jotka
ovat pesänhoitajan hallussa konkurssin raukeamisen hetkellä.

