Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Den 22/9-2014
J.nr. 72A-ØL-6-08
J.nr. 85A-VL-9-14

Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer i fogedsager
Taksterne finder anvendelse i sager, hvor der tilkendes salær efter den 1. oktober 2014. Det
er uden betydning, om arbejdet eller en del af arbejdet er udført før den 1. oktober 2014,
medmindre der foreligger særlige omstændigheder.

1. Indledning
Der tilkendes mødesalær efter taksterne angivet nedenfor, når rekvirenten er repræsenteret ved en advokat. Endvidere tilkendes der mødesalær, når rekvirenten møder ved en
person, der i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 5, erhvervsmæssigt eller i medfør af §
260, stk. 6, repræsenterer en part.

Mødesalærerne er udtryk for et gennemsnitligt standardbeløb. Karakteren og omfanget af
en konkret sag kan føre til en forhøjelse eller nedsættelse.

2. Mødesalær i udlægssager
Indtil 2.500 kr.

0 kr.
800 kr., hvis der undtagelsesvist er mødepligt efter retsplejelovens § 492, stk. 3.

2.501 – 50.000 kr.

800 kr.

50.001 – 100.000 kr.

1.100 kr.

100.001 – 200.000 kr.

1.500 kr.

200.001 – 500.000 kr.

2.000 kr.

Over 500.000 kr.

2.700 kr.

Salæret beregnes i forhold til det opgjorte beløb uden retsafgift.

Ved efterfølgende møder på fogedrettens kontor tilkendes 50 % af salæret fra første møde.
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Foretages fogedforretningen udkørende, tilkendes dog salær som ved første fogedretsmøde, hvilket salær forhøjes med 50 %. Det samme gælder, hvis udlægsforretningen påbegyndes udkørende.

Hvis rekvirenten deltager i et retsmøde ved anvendelse af telekommunikation, tilkendes
salær med 50 % af taksterne ovenfor. For efterfølgende møder på fogedrettens kontor udgør salæret samme beløb som ved første møde. For efterfølgende møder, der foretages
udkørende, fastsættes salæret til taksten for førstegangsmøde på kontoret og forhøjet med
50 %.

3. Pantebrevsudlæg
Mødesalær 800 kr.

4. Umiddelbare fogedforretninger, herunder sager om udsættelse af lejere pga. betalingsmisligholdelse
For møder på fogedrettens kontor udgør mødesalæret 800 kr. Ved efterfølgende møder på
fogedrettens kontor tilkendes 400 kr.

For udkørende fogedforretninger tilkendes salær med 1.300 kr.

5. Sager om tilbagetagelse af effekter solgt med ejendomsforbehold
Der tilkendes salær efter taksterne for udlæg under pkt. 2.

6. Rekvisitionsalær
Salær for nødvendig rekvisition efter retsplejelovens § 488, stk. 1, 2. pkt., og i umiddelbare fogedforretninger, herunder sager om tilbagetagelse af effekter solgt med ejendomsforbehold, jf. retsplejelovens § 598, stk. 2, jf. § 348, udgør 400 kr.

7. Proceduresager, herunder bevissikrings- og arrestsager, samt bistand til opretholdelse af forbud og påbud
Hvis sagen kan opgøres til en bestemt økonomisk værdi, tilkendes omkostninger med fra
50 % til 100 % af taksterne for proceduresager i landsretspræsidenternes cirkulæreskrivelse. Fuld takst kræver, at advokatens arbejde med fogedsagen svarer til en almindelig
civil sag.
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Har sagen ikke en økonomisk værdi, tilkendes salæret skønsmæssigt under hensyn til sagens karakter og den medgåede tid med en timesats svarende til grundsatsen for forsvarere, jf. landsretspræsidenternes cirkulæreskrivelse. For tid anvendt til transport forhøjes salæret svarende til satsen for rejsetid i samme cirkulæreskrivelse.

I arrestsager fastsættes den del af det arresterede beløb, der reserveres til omkostninger,
som udgangspunkt efter pkt. 2 eller som en proceduresag, afhængigt af, om sagen er en
ekspeditionssag, eller om indsigelserne medfører, at sagen er en proceduresag.

8. Sager med fri proces
Hvor en part har haft fri proces i forbindelse med erhvervelse af fundament, eller er meddelt fri proces efter retsplejelovens § 500, stk. 2, tilkendes salæret i sager med økonomisk
værdi i overensstemmelse med taksterne i denne cirkulæreskrivelse.

For sager uden økonomisk værdi honoreres den beskikkede advokats rimelige tidsforbrug
med en timesats svarende til grundsatsen for forsvarere, jf. landsretspræsidenternes cirkulæreskrivelse. For tid anvendt til transport forhøjes salæret svarende til satsen for rejsetid
i samme cirkulæreskrivelse.

9. Moms
De beløb der er angivet under pkt. 2-8 tillægges moms, hvis den part der tillægges beløbet, oplyser ikke at være momsregistreret.
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