Hvad koster det?
Retsafgiften afhænger af dine valg i betalingspåkravet
og sagens forløb.
Du kan for eksempel vælge, at fogedretten skal
iværksætte udlæg, efter at betalingspåkravet har fået
samme bindende virkning som en dom. I den situation
vil rettens behandling af betalingspåkravet koste 400
kr. og det efterfølgende udlæg 300 kr. Det vil sige i alt
700 kr.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte fogedretten i din lokale byret, hvis du
vil vide mere om den forenklede inkassoproces.
Du kan også læse mere om den forenklede
inkassoproces på www.domstol.dk.
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Hvis du har penge til gode, kan det være nødvendigt
at gå rettens vej for at få dem. Det er nu blevet lettere
og billigere med den nye, forenklede inkassoproces.
Den 1. januar 2005 træder den forenklede inkassoproces i kraft. Reglerne fremgår af retsplejelovens
kapitel 44 a om betalingspåkrav og af retsafgiftsloven.

Hvad er den forenklede inkassoproces?

Hvad er et betalingspåkrav?

Den forenklede inkassoproces er en ny og valgfri måde
at få rettens hjælp til at opkræve gæld på. Den samlede
gæld må højst være på 50.000 kr. eksklusive renter og
omkostninger.

Et betalingspåkrav er det dokument, som du skal
indlevere til fogedretten, når du ønsker at starte en
forenklet inkassoproces.

Det særlige ved den forenklede inkassoproces er, at du
nu kun skal rette én henvendelse til byretten. Tidligere
skulle du først i civilretten for at få grundlaget for det
udlæg, som du bagefter skulle have fogedretten til at
gennemføre. I dag er det nok, at du retter henvendelse
til fogedretten, som både tager sig af grundlaget og
gennemførelsen.

Betalingspåkravet har samme funktion som en stævning
i civile sager og skal derfor indeholde næsten de samme
oplysninger. Det er for eksempel parternes navne og
adresse, dit krav og informationer om, hvordan kravet
er opstået.

Den nye, forenklede inkassoproces er et supplement til
de tidligere regler. Ikke en erstatning.

Det er let at få alle de nødvendige oplysninger med i
betalingspåkravet. Du skal blot udfylde en betalingspåkravsblanket, som du kan hente i fogedretten og på
www.domstol.dk. Det er et krav, at du bruger denne
blanket til betalingspåkravet.

Hvorfor vælge den forenklede inkassoproces?

Hvad ender sagen med?

Du skal først og fremmest vælge den forenklede
inkassoproces, hvis du har en klar forventning om, at
skyldneren er enig i kravet.

Hvis du i blanketten for betalingspåkravet har markeret,
at du ønsker det, kan fogedretten automatisk:

Du skal desuden vælge den forenklede inkassoproces,
fordi sagen kan blive både lettere og billigere at
gennemføre, end den kan i den traditionelle proces.
Den nye inkassoproces er lettere og billigere fordi:
– Sagen bliver kun behandlet ved én ret,
nemlig fogedretten.
– Du skal kun udfylde én blanket.
– Retsafgiften er sat ned ved denne procedure.

– Sørge for, at betalingspåkravet får samme bindende
virkning (retskraft) som en dom. Bagefter iværksætter
fogedretten et udlæg mod den skyldner, som er enig i
kravet. Her vil sagen normalt ende.
– Sende sagen til civilretten, hvis skyldneren – mod
forventning – er uenig i kravet. Civilretten indleder
derefter en retssag på grundlag af betalingspåkravet.
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