Præsidenterne for Østre og Vestre Landsret

J.nr. 85A-VL-3-18
J.nr.72A-2-18
Den 01/06-2018

Vejledende satser pr. 1. juni 2017 for fastsættelsen af et passende
beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i inkassosager.
En omkostningsafgørelse forudsættes som bekendt at indeholde særskilt oplysning om, hvilket
beløb der er tilkendt til dækning af henholdsvis retsafgift, udgift til advokat og andre udgifter, der
har været fornødne til sagens forsvarlige udførelse. Udgiften til advokatbistand skal erstattes med et
passende beløb. Udgiften til retsafgift samt de øvrige udgifter, der har været fornødne til sagens
forsvarlige udførelse, skal erstattes fuldt ud.

Ved omkostningsafgørelser den 1. juni 2017 og senere vil landsretterne ved fastsættelsen af et
passende beløb til dækning af udgifter til advokatbistand i borgerlige inkassosager tage
udgangspunkt i følgende tabel, hvis den part, som skal have tilkendt sagsomkostninger, under sagen
er repræsenteret af en mødeberettiget advokat eller af en anden person i medfør af retsplejelovens §
260, stk. 6:
Sagsværdi:

Salær (ekskl. moms)

Salær (inkl. moms)

0

500

625

1 – 1.000

840

1.050

1.001 – 2.500

1.000

1.250

2.501 – 5.000

1.260

1.575

5.001 – 10.000

1.640

2.050

10.001 – 15.000

2.000

2.500

15.001 – 20.000

2.240

2.800
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20.001 – 25.000

2.340

2.925

25.001 – 30.000

2.440

3.050

30.001 – 35.000

2.540

3.175

35.001 – 40.000

2.620

3.275

40.001 – 45.000

2.720

3.400

45.001 – 50.000

2.780

3.475

50.001 – 75.000

3.120

3.900

75.001 – 100.000

3.540

4.425

100.001 – 125.000

4.080

5.100

125.001 – 150.000

4.500

5.625

150.001 – 175.000

4.940

6.175

175.001 – 200.000

5.360

6.700

200.001 – 225.000

5.800

7.250

225.001 – 250.000

6.220

7.775

Af sagsværdi over 250.000 kr. beregnes inkassosalæret (ekskl. moms) således:
Af 250.000 kr.………………. 6.660 kr.
Af resten ……………………….1,5 %

Moms medregnes kun, hvis den vindende part oplyser ikke at være momsregistreret.

Tabellen omfatter sager, som optages til dom som følge af manglende eller for sen indlevering af
svarskrift eller som følge af mangler ved svarskriftet, eller som afsluttes på anden måde, uden at
kravet bestrides i svarskriftet.

Beløbet til dækning af udgifter til advokatbistand eller anden bistand i medfør af retsplejelovens §
260, stk. 6 i forbindelse med inkassoretssagen kan efter anmodning fra sagsøgeren fastsættes til et

højere beløb, hvis sagsøgeren ikke har haft grundlag for at betragte sagen som en inkassosag før
sagsøgtes anerkendelse af kravet i svarskriftet eller udeblivelse.

Har sagsøgeren berettiget anmodet om dækning af udgifter til fremmed inkasso ved advokat eller
ved en person, der i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5, erhvervsmæssigt eller i medfør af
retsplejelovens § 260, stk. 6, kan møde i sager om inddrivelse af forfaldne pengekrav efter reglerne
i retsplejelovens kapitel 44 a eller i sager om mindre krav efter reglerne i retsplejelovens kapitel 39,
fratrækkes disse omkostninger til udenretlig inkasso i salæret.

Tabellen gælder uanset om partens udgifter til advokatbistand vedrører en advokat, der er ansat hos
parten eller hos en mandatar, der fører retssagen på partens vegne.
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