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PUITESOPIMUSMALLIN JA SUUNNITTELUSOPIMUSMALLIN LIITE 1:

PALKKIO- JA ROJALTIOHJEISTUS		                    			 Pvm tai nro:

1. Palkkiomuodot ovat:
	A) Kertakorvaus 
	B) Suunnittelupalkkio 
C) Vain rojaltipalkkio
	D) Suunnittelupalkkion ja rojaltipalkkion yhdistelmä

1.1   A) Kertakorvaus 
Tilaaja suorittaa Suunnittelijalle Mallin käyttöoikeudesta kertakorvauksena palkkiota ____________ € + alv. Palkkio maksetaan kerralla _____________(pvm.kk.v) mennessä tai vaiheittain sovitun aikataulun mukaan. 
	
1.2	B) Suunnittelupalkkio (tai aikapalkkio)
Tilaaja suorittaa Suunnittelijalle suunnittelupalkkiota tarjouksen mukaan _______€ + alv tai tuntiseurantaan perustuvan aikalaskutuksen perusteella á ________ €/h + alv.

Palkkio maksetaan kerralla tai sovitun aikataulun mukaan esim.
1. erä (   ) % toimeksiannon allekirjoittamisen yhteydessä	
2. erä (   ) % kun ensimmäinen prototyyppi on hyväksytty
3. erä (   ) % tuotannon alkaessa, (pvm.kk.v) mennessä                           

1.3	C) Vain rojaltipalkkio (ei suositella)
			(  ) Ennakkorojalti, jonka ylittymisen jälkeen jatkuva rojalti
			(  ) Jatkuva rojalti ilman ennakkoa
			(  ) Korkeampi rojaltiprosentti tietyn myyntimäärän jälkeen

Tilaaja maksaa Suunnittelijalle tuotteiden myyntiin perustuvaa rojaltia ___ % + alv (tyypillisesti 0-5 %, 3% tyypillisin). Ennakkorojaltina maksetaan _______€ kun sopimus on allekirjoitettu. Rojalti nousee ____ %:iin + alv, kun tuotetta on myyty ____ kappaletta.
Rojalti lasketaan tuotteen arvonlisäverottomasta nettomyyntihinnasta, jonka Tilaaja laskuttaa asiakkaaltaan. 


Rojalti maksetaan kuukausittain määräytymiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden aikana tai muulla sovitulla maksuaikataululla ____ kuukauden välein, jolloin toimeksiantaja osoittaa oman kirjanpitonsa kyseisen tuotteen osalta. Rojaltin määrään lisätään arvonlisävero lain mukaan.

1.4	D) Suunnittelupalkkion ja rojaltipalkkion yhdistelmä
Tilaaja suorittaa Suunnittelijalle suunnittelutyöstä palkkiota (     ) € + alv ja rojaltia sovitusti.
	
2. Lisä- ja muutostyöt 
Tilaajan taholta esitetyistä lisä- tai muutostöistä Suunnittelija laskuttaa Tilaajaa 
à (     ) € / h + alv. 

Lisä- ja muutostöistä sovitaan erikseen kirjallisesti ennen työhön ryhtymistä (yleensä perustyöhön kuuluvat kolmet luonnokset, kaksi muokkauskertaa).

3. Kulukorvaukset
(   ) Tuotekehitykseen liittyvistä muista kuluista ja matkoista sovitaan erikseen etukäteen. Matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset (kotimaassa ja ulkomailla) maksetaan verohallinnon ohjeen mukaan. Kulut maksetaan tositteita vastaan.
		(   ) Kulukorvaukset on sisällytetty kokonaispalkkioon.

	Viivästyskorko on korkolain mukainen.



