
 
Vare Forklaring Pris 

Faste kostnader Gebyr for å være kunde hos Skuls  Kr 0,-  

Gebyr for kundeweb på skuls.no  Kr 0,-  

Gebyr for integrasjon  Kr 0,-  

Distribusjon Sending, pakking, porto o.l for brev, sms, eFaktura, Digipost, e-post o.l  Kr 0,-  

Innhenting av 
eksterne 
opplysninger 

Kredittopplysninger  Kr 0,-  

Eiendomsopplysninger  Kr 0,-  

Løsøreopplysninger  Kr 0,-  

Folkeregisteropplysninger  Kr 0,-  

Firmaopplysninger  Kr 0,-  

Registrering av sak Via skuls.no, integrasjon eller økonomisystem  Kr 0,-  

Via post eller e-post og Skuls må registrere saken manuelt  Kr 100,-  

Provisjon Innbetaling av hovedstol når fakturadato er under 365 dager 6 % 

Innbetaling av hovedstol når fakturadato er over 365 dager 40 % 

Innbetaling av forsinkelsesrente (iht forsinkelsesrenteloven) 100 % 

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (EU-gebyr iht. 
Forsinkelsesrenteloven) 100 % 

Tariffmessig salær (iht inkassoforskriften) 100 % 

Skrivesalær (ved rettslige prosesser) 100 % 

Omkostningsrenter av standardkompensasjon for 
inndrivelseskostnader og tariffmessig salær 100 % 

Trekking/tilbakekallin
g av sak 

Som har vært til behandling hos Skuls 5 dager eller mindre  Kr 0,-  

Som har vært til behandling hos Skuls mellom 6 og 365 dager  Kr 1 000,-  

Som har vært til behandling hos Skuls mellom 366 og 730 dager  Kr 2 000,-  

Som har vært til behandling hos Skuls over 731 dager  Kr 3 000,-  

    

Evt. påløpte rettsgebyrer (offentlige avgifter) faktureres i tillegg.    

    

Faktureres også hvis Skuls må trekke sak på grunn av manglende 
tilbakemelding av klient innen avtalte frister i.h.t vilkår. 

  

Rettslig inkasso Utarbeidelse og sending av begjæring av forliksklage / 
utleggsforretning  Kr. 0  

Utarbeidelse av sending av tvangssalg og realisering av pant  Kr 0  

Konkurs Utarbeidelse og sending av konkursvarsel  Kr 586,-  

Utarbeidelse og sending av konkursbegjæring  Kr 5 000,-  



Anmeldelse i konkursbo  Kr 1 000,-  

    

Avtales spesifikt i den enkelte sak   

Rettsgebyr til staten 
(offentlig avgift 

Utleggsforretning (når utlegg blir tatt)  Kr 1 992,-  

Utleggsforretning (ved intet utlegg)  Kr 1 992,-  

Forliksmøte (også kalt meklingsmøte)  Kr 1 330,-  

Tvangsdekning i verdipapirer  Kr 4 043,-  

Tvangssalg av løsøre  Kr 4 043,-  

Tvangssalg av eiendom  Kr 8 672,-  

Tvangssalg av adkomstdokument  Kr 8 672,-  

Begjæring om anvisning til innkreving  Kr 2 461,-  

    

Faktureres fortløpende når Skuls har betalt faktura til statens innkrevingssentral   

uavhengig om saken er løst eller uløst   

Merverdiavgift (Mva) Alle priser er eks mva   

Rettsgebyr (offentlige avgifter er ikke mva pliktige og faktureres uten 
mva. 

  

Fakturavilkår Faktura utstedes med 14 dager forfall   

Sendes med EHF eller e-post   

 


