
 

 

ADVOKATGRUPPEN INKASSO 
 

MED 21 ADVOKATER SAMLET I ÉT HUS, ER DET  

RET LIGETIL AT FINDE EN SPECIALIST  

TIL NETOP DIN SITUATION.   

    

Er I træt af, at debitor ikke betaler sin gæld? Det kan være ressourcekrævende og kræve 

tålmodighed, når debitor ikke betaler. Hos Advokatgruppen hjælper vi jer med indkas-

sering af forfalden gæld, ligesom vi hjælper jer igennem hele inkassoforløbet. 

  

Vælger I et samarbejde med Advokatgruppen, tilbyder vi også en række gratis ydelser 

bl.a. et fakturatjek, hvor I får en vurdering af jeres sag uden beregning.  

 

I det følgende kan I se priser på vores rådgivning. Priserne er gældende for alle sager 

oprettet fra 1. januar 2022. Alle priser er angivet ekskl. moms.  

 

Vi ser frem til at hjælpe jer trygt videre, og bestræber os på at besvare alle henvendelser 

indenfor 48 timer. 

 

 

Kontaktoplysninger  

Johan Johnsen  

E-mail: jj@advokatgruppen.dk 

Tel.: +45 21 19 28 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ring og få et gratis råd  

vedrørende spørgsmål inden 
for inkasso. 

+ 45 21 19 28 98 
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TRIN 1 – INDEN INKASSO 

 

Fakturatjek   Gratis 

 

Lever jeres virksomheds fakturaer op til lovgivningens krav i forhold til 

hhv. forbrugere og erhvervsdrivende? Udover lovgivningens krav kan det 

også være hensigtsmæssigt at tilføje andet til fakturateksten f.eks. for-

faldsdag, fra hvornår og med hvilken sats det fakturerede beløb forrentes 

og til hvilken konto, der kan betales.  

 

Kontakt os med henblik på et fakturatjek, hvor I får en vurdering af jeres 

sag uden beregning. 

 

 

Salg- og leveringsbetingelser Prisen aftales individuelt 
 

Det er vigtigt med et sæt standardvilkår (salgs- og leveringsbetingelser), 
der er udarbejdet specifikt til jeres virksomhed. En naturlig del af jeres 
standardvilkår er bl.a. jeres betalingsbetingelser, hvilket kan være med til 
at sikre en effektiv inddrivelse.  
 
Kontakt os med henblik på en gratis vurdering af jeres behov.  

 
 
Rykkerservice   Prisen aftales individuelt 
 

Har I ikke en fast procedure for at udsende rykkerskrivelser, eller indehol-
der jeres rykkerskrivelser ikke et inkassovarsel, skal der udsendes en sær-
skilt påkravsskrivelse, inden fakturaen kan tages til inkasso.  
 
Reglerne herfor er komplicerede og fremgangsmåden afhænger bl.a. af, 
om fordringen er bestridt eller ej. 
 
Gør derfor det, I er bedst til og lad os rykke jeres kunder for betaling, så I 
kan fokusere på jeres kernevirksomhed.  

 
 

TRIN 2 – UDENRETLIG INKASSO (BASISINKASSO) 

 
Påkravsskrivelse fra kr. 500  
 
 Inden en sag kan tages til inkasso, skal der være fremsendt en påkravs-

skrivelse, der opfylder betingelserne i Inkassolovens § 10. Hvis I ikke alle-
rede selv har sendt en påkravsskrivelse til debitor, kan vi være behjælpelig 
hermed.  

 
 Betaler debitor fuldt ud på baggrund af påkravsskrivelsen, beregner Advo-

katgruppen sig et salær svarende til de udenretlige inkassoomkostninger 
samt pålagt inkassogebyr og evt. kompensationsgebyr(er).  

 

 
 
Inkasso (basisinkasso) fra kr. 400 
 

Hvis debitor ikke betaler efter en påkravsskrivelse, kan kravet tages til in-
kasso. Sagen bør overgives til Advokatgruppen straks efter udløbet af 10- 
dagesfristen i sidste skrivelse til debitor.  
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Advokatgruppens salær afregnes på baggrund af det takstmæssige uden-
retlige inkassosalær, der varierer i forhold til hovedstolens størrelse.  
 
Er hovedstolen f.eks. kr. 1.000, udgør det takstmæssige udenretlige inkas-
sosalær kr. 400.  
 
Er hovedstolen f.eks. kr. 50.000, udgør det takstmæssige udenretlige in-
kassosalær kr. 2.250.  
 
Hvis debitor ikke betaler helt eller delvist, afregner Advokatgruppen sagen 
med et salær svarende til det udenretlige inkassosalær, der betales af jer.  
 
c 

 

 
Det udenretlige inkassoforløb består typisk af:  
 
- Modtagelse af sag 
- Gennemgang af det fremsendte materiale og sagsoprettelse 
- Opgørelse af kravet med renter og gebyrer 
- Stillingtagen til eventuelle indsigelser  
- Udarbejdelse og fremsendelse af inkassoskrivelse til debitor 
- Udarbejdelse og fremsendelse af en fastholdelsesskrivelse, hvis der kommer 

indsigelser, og 
- Udarbejdelse og fremsendelse af rykkerskrivelse 2, hvis debitor ikke svarer i 

sagen. 

   
 

TRIN 3 – RETSLIG INKASSO 
Betaler debitor ikke i forbindelse med det udenretlige inkassoforløb, sen-

der vi ikke automatisk sagen i retten (retslig inkasso) uden forudgående 

aftale og drøftelser med jer. I visse tilfælde vil der være mulighed for at 

ansøge om retshjælp, hvis I har en retshjælpsforsikring. 

 
 Afhængig af sagens karakter er der forskellige inddrivelsesmuligheder 

via domstolene.  

 
 
 
Betalingspåkrav (uden indsigelser) fra kr. 840 
 

Ved ubestridte krav med en hovedstol på op til kr. 100.000 er der mulighed 
for at indlevere et betalingskrav til retten. Dette kaldes også ”den forenk-
lede inkassoproces”, da det typisk er mindre omkostningstungt sammen-
lignet med en almindelig civil retssag.  
 
Vi hjælper med at udarbejde betalingspåkravet med henblik på at opnå et 
fundament, forbereder og deltager i fogedretsmøde og evt. politifremstil-
ling, udarbejder en indberetning fra fogedretsmødet til jer samt foretager 
sikringsakter i forbindelse med evt. udlæg.  
 
Hvis debitor ikke betaler helt eller delvist, afregner Advokatgruppen sagen 
med et salær svarende til det indenretlige inkassosalær samt tilkendt(e) 
mødesalær(er), der betales af jer.  
 
Betaler debitor derimod fuldt ud, afregner Advokatgruppen sagen med et 
salær svarende til det indenretlige inkassosalær, tilkendt(e) mødesa-
lær(er) samt inkassogebyr og evt. kompensationsgebyr, der er betalt af 
debitor.  
 

 
I prisen er ikke medregnet udgifter til retsafgift og andre positive udlæg. 
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Retssager uden indsigelser  fra kr. 4.940 
 

Ved ubestridte fordringer med en hovedstol over kr. 100.000, skal der ind-
leveres en stævning til retten. 
 
Vi hjælper med at udarbejde en stævning med henblik på opnåelse af 
dom.  

 
Advokatgruppens salær afregnes på baggrund af det indenretlige inkas-
sosalær, der varierer i forhold til hovedstolens størrelse.  
 
Er hovedstolen f.eks. kr. 150.000 udgør det indenretlige inkassosalær kr. 
4.940.  
 
Er hovedstolen f.eks. kr. 250.000 udgør det indenretlige inkassosalær kr. 
6.220.  
 
Hvis debitor ikke svarer i sagen og der opnås en udeblivelsesdom, afreg-
ner Advokatgruppen sagen med et salær svarende til det indenretlige in-
kassosalær. 
 
Betaler debitor fuldt ud på baggrund af stævningen, afregner Advokat-
gruppen sagen med et salær svarende til det indenretlige inkassosalær 
samt inkassogebyr og evt. kompensationsbeløb.  

  
Hvis der fremkommer indsigelser under retssagens behandling, vil sagen 
dog blive afregnet på baggrund af forbrugt tid efter nedennævnte ret-
ningslinjer.  

 
I prisen er ikke medregnet udgifter til retsafgift og andre positive udlæg. 
 

 
 
Retssager med indsigelser Forbrugt tid.   
 
 Det er næsten umuligt at give en fast pris på gennemførelsen af en rets-

sag, når der er indsigelser, men vi bestræber os altid på at få sagen gen-
nemført hurtigst og bedst muligt for jer.  

 
 Vi udarbejder stævningen samt varetager sagens ekspeditioner i øvrigt i 

tæt samarbejde med jer.  

 

 

TRIN 4 – TVANGSFULDBYRDELSE  
 

Selv efter en dom er det ikke alle debitorer, der betaler frivilligt, men når 

man har fået en dom over debitor (fundament), er der mulighed for at op-

starte en sag i fogedretten med henblik på tvangsfuldbyrdelse (fogedre-

kvisition).  

 
  

Fogedrekvisition   Fra kr. 1.500,-  
 

Vi udarbejder en fogedrekvisition til fogedretten, forbereder og deltager i 

fogedretsmødet og evt. politifremstilling, udarbejder en indberetning fra 

fogedretsmødet til jer, foretager sikringsakter i forbindelse med evt. ud-

læg samt indberetning til RKI. 

 

Tilskrevne omkostninger og mødesalær(er) tilgår Advokatgruppen, som 

en andel af Advokatgruppens salær uanset om debitor betaler eller ej.  
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I prisen er ikke medregnet udgifter til retsafgift og andre positive udlæg. 

 

ANDRE YDELSER 

 
Adresseoplysninger Gratis 
 

Vi indhenter via Kreditvagten oplysninger om evt. ny adresse.  

 
 
Tingbogsoplysninger Gratis  
 
   Vi indhenter oplysninger fra tingbogen og bilbogen.  

 
 
Aflysning af anmeldt og tinglyst udlæg  kr. 750,-  
 
 Aflysning af udlæg sker via portalen tinglysning.dk.  

 
  
Anmeldelse af krav ved konkurs, 
gældssanering og død kr. 500,-  
 
 Går debitor konkurs eller afgår ved døden, skal kravet anmeldes til kura-

tor i konkursboer og bobestyreren i dødsboer. Vi opgør kravet og anmel-
der jeres krav i boet.  

 
 
Administration afdragsordning halvår kr. 250,- 
 

Vi sørger for, at debitor er ajour med sin afdragsordning og rykker, hvis 
debitor udebliver med et afdrag.  

 
CVR-oplysninger  Gratis  

    
Vi søger stamoplysninger på debitor i Det Centrale Virksomhedsregister.  

 
 
RKI kr. 100,-  
 

Når betingelserne for RKI-registrering er opfyldt, kan vi registrere jeres 
krav i RKI. Registreringen sker kun efter særskilt aftale med jer.  

 

 
Tvangssalg af udlagte aktiver Medgået tid.  
 

Har du udlæg i debitors aktiver, har du mulighed for at anmode fogedret-
ten om tilladelse til at tvangssælge disse, hvis debitor ikke betaler herun-
der overholder en indgået afdragsordning.  
 
Der kan komme udgifter til bl.a. auktionshus eller til låsesmed, befor-
dring af fogeden og flyttefirma i relation til udlagte aktiver, der skal fjer-
nes fra debitors adresse.   

 
 

Udkørende fogedforretning   Medgået tid.  
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Hvis debitor uden lovlig grund udebliver fra et fogedretsmøde, eller hvis 
der er en begrundet mistanke om, at debitor afgiver urigtige oplysninger i 
fogedretten, kan man anmode om, at fogedsagen gennemføres som en 
såkaldt udkørende fogedforretning – det vil sige, at man sammen med 
fogeden aflægger debitor et besøg og undersøger, om debitor har akti-
ver, der kan foretages udlæg i.  
 
Der kan komme udgifter til bl.a. låsesmed, befordring af fogeden og flyt-
tefirma i relation til udlagte aktiver, der skal fjernes fra debitors adresse.   

 
 

OMKOSTNINGER OG GEBYRER  

 
I forbindelse med sagens behandling kan følgende omkostninger eller ge-

byrer blive aktuelle: 

 
Inkassoomkostninger, udenretligt De udenretlige inkassoomkostninger er de beløb, der kan pålægges debi-

tor at betale i forbindelse med inkassosagen. 
 

Advokatgruppen lægger inkassoomkostninger oven i debitors gæld, når 
betingelserne herfor er opfyldt. 
 
Betaler debitor gælden fuldt ud, betaler debitor altså alle de pålagte om-
kostninger.  
 
Inkassoomkostningerne er variable, og ændrer sig efter gældens stør-
relse.  

 
 

Inkassoomkostninger, indenretligt 
 

De indenretlige inkassoomkostninger er de beløb, der kan pålægges debi-
tor at betale i forbindelse med inkassosagens behandling ved domstolene 
(fogedret eller civilret). 

 
Betaler debitor gælden fuldt ud, betaler debitor altså alle de pålagte sags-
omkostninger.  
 
Inkassoomkostningerne er variable, og ændrer sig efter gældens stør-
relse.  

 
 

 
Inkassogebyr Inkassogebyret er et fast beløb på kr. 100, der kan pålægges debitor i 

forbindelse med, at sagen overdrages til inkasso hos en advokat. Advo-
katgruppen lægger inkassogebyret oven i debitors gæld, når betingel-
serne herfor er opfyldt. 

 
Betaler debitor gælden fuldt ud, betaler debitor altså det pålagte inkasso-
gebyr. Gebyret tilgår Advokatgruppen.  

 
 
Kompensationsbeløb Kreditor kan opkræve et kompensationsbeløb på kr. 310 for hver faktura 

udstedt til en erhvervsdrivende debitor, hvis en eller flere fakturaer ikke 
betales til forfaldstid. Advokatgruppen lægger kompensationsbeløbet 
oven i debitors gæld, når betingelser herfor er opfyldt. 

 
Betaler debitor gælden fuldt ud, betaler debitor altså det pålagte kom-
pensationsbeløb. Beløbet tilgår Advokatgruppen.   

 
 
Sagsomkostninger i civile sager  Efter medgået tid kr. 2.000 + moms pr. time.  
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RETSAFGIFTER  
Retsafgift betales til retterne (fogedret og civilret) i overensstemmelse 

med reglerne i Lov om retsafgifter. 

 

Beløbene tillægges ikke moms.  

 

Betalingspåkrav  750,-  

 
For betalingspåkrav skal der betales en retsafgift på kr. 750. Beløbet dæk-

ker den samlede sagsbehandling, herunder efterfølgende udlægsforret-

ning eller overgang til retssagsbehandling. 

 

Civile sager   1.500,- 

 
For civile sager over kr. 100.000 skal der betales kr. 1.500 ved sagens an-

læg. 

 

Berammelsesafgiften afhænger af sagens værdi i faste intervaller med 

fast afgift inden for intervallet. F.eks. skal der betales en berammelsesaf-

gift på kr. 8.000, hvis sagens værdi er kr. 250.001-500.000.  

 

Småsager 750,- 
 

For småsager og civile sager op til 100.000. skal der betales en retsaf-
gift på kr. 750 ved sagens anlæg. Der skal ikke betales berammelsesaf-
gift. 

 

Fogedsager 750,- 

 

AFREGNING  
 Advokatgruppen afregner sagerne løbende og efter hvert trin. 
 

Det vil sige, at hvis en sag overgår fra f.eks. trin 1 til trin 2, afregnes trin 
1, inden det næste trin igangsættes. 
 
Udlæg og retsafgifter opkræves løbende.   

  
 Tilskrevne inkassoomkostninger (inkassogebyr, inkassoomkostninger 
og evt. kompensationsbeløb) tilgår Advokatgruppen, som en andel af 
Advokatgruppens salær, hvis debitor betaler fuldt ud. 

 
 

INKASSOSAGENS DOKUMENTER 

 
For at kunne behandle jeres sag hurtigst og bedst muligt, har vi brug for 
en række oplysninger fra jer:  
 
- Dokumentation i form af faktura, gældsbrev, købskontrakt eller lig-

nende 
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- Kopi af rykkerbreve 
- Kontoudtog 
- Eventuelt tilbud, ordrebekræftelse eller udleverede salgs- og leve-

ringsbetingelser  
- Eventuelle indsigelser fra skyldneren – også selvom du måtte sy-

nes, at de er grundløse 

 

 
 

 

  


