Dato:
01.07.2016

Pålagte gebyrer og omkostninger
Nedenstående lovfastsatte gebyrer/omkostninger pålægges Klientens debitorer.
Type /Gebyr

Beløb (DKK)

Rykkergebyr

100,- pr. skrivelse

Overførsel til Inkasso

100,-

Kompensationsgebyr

310,- (gælder kun i B2B fordringer)

Hovedstol (DKK)

Omkostninger (DKK)

0 - 1.000

400,-

1.001 – 2.500

700,-

2.501 – 5.000

1000,-

5.001 – 10.000

1.300,-

10.001 – 25.000

1.700,-

25.001 – 50.000

2.250,-

50.001 – 100.000

2.850,-

100.001 – 250.000

3.850,-

250.001 – 500.000

6.400,-

500.001 –

6.400,- + 1% af den del af fordringen, der overstiger 500.000,-

Nedenstående retslige omkostninger pålægges Klienten og refunderes v/deb.betaling:
Omkostning (DKK)

Gebyr (DKK)

BP:HS* 0 – 50.000

700,- i grundgebyr.
Ved fremsendelse af betalingspåkrav anmodes fogedretten om automatisk
at iværksætte udlæg (tvangsrealisering), hvis skyldner ikke kommer med
indsigelser mod kravet. Ved fremsendelse af betalingspåkravet betaler man
derfor et gebyr på kr, 700,00 (tidl. kr. 500,00). Gebyret dækker over en
grundafgift på kr. 400,00 samt et fogedgebyr på kr. 300,00. Tidligere har
man betalt fogedgebyr efter hovedstolens størrelse, hvorfor det kunne være
højere end kr. 300,00. Samlet set vil det give en besparelse på retsgebyrer til
fogedretten. Såfremt hovedstolen er højere end kr. 50.000 vil fogedgebyret
dog fortsat være højere end kr. 300,00

Omkostninger er ekskl. moms. * BP = Betalingspåkrav, HS = hovedstol
Hvis hovedstolen er højere end kr. 50.000 eller hvis der skal sendes stævning, politifremstilles e.lign, så fremgår
omkostningerne af næste side:

Collectia CMS A/S
Herstedøstervej 27-29
DK-2620 Albertslund

Telefon +45 77 30 14 00
Fax +45 77 30 14 25
www.collectia.dk

Virksomhedsnummer:
DK20015381
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Nedenstående retslige omkostninger pålægges Klienten og refunderes v/deb.betaling:
Omkostning (DKK)

Gebyr (DKK)

BP:HS* 50.001 – 100.000

750,- i grundgebyr + 1,2% af fordringen over 50.000,-

ST:HS 0 – 50.000

500,- i grundgebyr

ST:HS* 50.001 – 100.000

750,- i grundgebyr + 1,2% af fordringen over 50.000,-

Berammelsesafgift
/k
Fogedrekvisition

750,- i grundgebyr + 1,2% af fordringen over 50.000,(h h d h dl )
300,- + 0,5% af fordringen over 3.000,-

Politifremstilling

400,- (i tillæg til grundgebyret til fogedrekvisition)

Udkørende fogedforretning

400,- (i tillæg til grundgebyret til fogedrekvisition)
Tillæg: Udgifter til fogedens transport, låsesmed m.m.
Kan IKKE pålægges debitor

Omkostninger er ekskl. moms. * BP = Betalingspåkrav, HS = hovedstol, ST = stævning

