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STATENS IN N K R E V IN G S S E N T R A L
0055680301180001001363

www.sismo.no
Organisasjonsnummer 971 648 198 BERAMMELSE

Forretningen avholdes ved 
Statens innkrevingssentral 
den 28.10.2013 kl. 08:00

RUNE LEANDER HANSEN
TINDELAND
5568 VIKEBYGD

Dato: 
Vår ref:

03.10.2013
06125537993

VARSEL OM UTLEGGSFORRETNING

Statens innkrevingssentral (Sl) viser til tidligere varsel om  tvangsfullbyrdelse. Vi har besluttet å avho lde utleggsforretning.

"  Kravnr: Kravtype: Rettskraftig dato: Kravbeløp: Renter og gebyr: Udekket beløp pr dato:
™ 20681010001032- Saksomkostninger i ben 24.03.2009 NOK 1 000,00 NOK 65,20 NOK 662,68
™ 206810111000113 Saksomkostninger i ben 30.04.2011 NOK 3 000,00 NOK 569,09 NOK 3 i>69,09
O 20681010004013- Saksomkostninger i ben 25.01.2010 NOK 5 000,00 NOK 602,70 NOK 5 602,70
o  206810110041258 Saksomkostninger i ben 21.06.2010 NOK 4 893,75 NOK 435,41 NOK5329,16
§  20681011004172- Saksomkostninger i ben 30.04.2011 NOK 3 000,00 NOK 239,34 NOK 3 239,34
^  206810110041711 Saksomkostninger i ben 30.04.2011 NOK18356,25 NOK 1 461,71 NOK 19817,96

NOK 38 220,93

Har De opplysninger om  forhold av betydning for om  utlegg skal tas, må underretning gis innen 1 uke før forretningen 
avholdes. De oppfordres også til å utta le  dem  om  va lg  av gjenstand for u tlegget. Utlegg kan tas i form av utleggstrekk i 
lønn/trygd eller u tlegg i andre formuesgoder. Utleggstrekk kan bare tas i den utstrekning u tbeta lingen overstiger de t 
som m ed rim elighet trengs til underhold av skyldneren og dennes husstand, jf. dekningsloven § 2-7. Det følger av 

5  tvangsfullbyrdelsesloven § 2-14 a t Sl kan ta  u tlegg og  hvilke regler som da g je lder for SL
CO

1 Vi ber Dem fylle ut og  returnere ved lag te  skjema m ed opplysninger om  Deres økonomiske situasjon. Alle inntekter og
”  utgifter skal dokumenteres (f.eks, kopi av iønns-/trygdeslipp, kopi av faste regninger som strøm, komm unale avgifter,
|  bekreftelse på husleie m.m.) Udokum enterte utgifter vil nødvendigvis ikke bli ta tt hensyn til. Alle innsendte dokum enter
I  vil bli skannet og  makulert. Originaler vil ikke bli returnert.
O

§ Utlegg kan unngås hvis De be ta le r d e t udekkede beløp, pluss rente på  ren tebæ rende  krav. Innbetaling skal finne sted 
på bankgirokonto: 4714 10 00167. For å sikre korrekt saksbehandling av innbeta lingen er d e t m ege t viktig a t 
kravnum meret blir påført innbetalingsblanketten. Vi vil gjøre oppmerksom på  a t d e t kan ta  minimum 1-en- uke fra 
innbetaling finner sted til den blir registrert i vårt system.

Se for øvrig informasjon om  innkreving/tvangsinnkreving og k lageadgangen  på  baksiden av de tte  brev.

O

M ed hilsen
Statens innkrevingssentral 
Per W aage (sign.) 
direktør

saksbehandler: G. Kruger 
telefon: 75 14 97 00

!

http://www.sismo.no


STATENS IN NKREVINGSSEN TRAL
Postboks 455, 8601 M o i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198 
Kontonum m er 4714.10.00167

www.sismo.no 
E-post: firmapost@sismo.no 

Tlf. 75 14 90 00. Fax. 75 15 55 02

Hvordan betaler du?
Sis kontonum m er er 4714.10.00167.
Bruk KID fra tilsendt be ta lingsb lankett ved  
innbeta ling. M angler du KID, m å du o p p g i vår 
referanse eller k ravnum m er som 
betalingsinform asjon.

Betaling fra land  utenfor Norge skal også gjøres til 
bankkontonum m er 4714.10.00167, Sparebank 1 
Nord-Norge, PB 6800, NO-9298 TROMSØ. 
BIC/SWIFT-kode SN0W N022. 
IBAN-bank-kodenum m er N016 4714 1000 167.

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Dersom du ikke kan be ta le  kravet, m å du 
kontakte  oss. I m ange  saker kan vi innvilge 
avdragsordn ing eller betalingsutsettelse.

Du når oss p å  vår nettadresse www.sismo.no. Du 
kan også ringe eller sende oss skriftlig søknad om  
betalingsavta le.

Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de  fleste saker sender vi én purring. Bøter purres 
to  ganger. For bø ter o g  tra fikkgebyr på lø per 
gebyr ved  purring. *

Krav som ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du 
kan d a  få  beta lingsanm erkning **, sam t a t de t 
kan på lø pe  rettsgebyr. Vi kan også m otregne i 
tilgod eha vend e  skatt for enkelte kravtyper.

Sl sender anm odn ing  om  soning p å  bø ter vi ikke 
har klart å kreve inn.

Tvangsinnkreving 
Utleggstrekk I lønn eller trygd
Du vil få  e t varsel før tvangsinnkreving starter. 
Dersom du ikke be ta le r innen forfall, vil Sl 
vurdere trekk i lønn eller trygd. Det be tyr a t vi 
på le gge r d in arbeidsgiver eller NAV å trekke 
e t fast, m åned lig  beløp.

For a t vi skal kunne beslutte e t korrekt 
trekkbeløp, m å du dokum entere inntekter og  
utg ifter. Gjør du ikke de tte , vil vi fastsette 
trekket e tte r skjønn. Du har re tt til å  beholde 
et rimelig be løp til livsopphold.

Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta  p a n t i din konto, fast e iendom  
eller andre e iendeler. Det kan føre til 
tvangsdekning eller tvangssalg for å få  
o p pg jo rt kravet. Det vil d a  på løpe 
rettsgebyr.

Du har plikt ti! å  g i Sl de  opplysninger som er 
nødvendig  for tvangsinnkrevingen.

Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, o g  sendes til Sl 
så snart som mulig. Du m å begrunne klagen, 
og  legge ved  dokum entasjon som du mener 
har be tydn ing  for saken. Sl tar bare hensyn til 
dokum enterte  opplysninger. Vi videresender 
klager som vi ikke har fullm akt til å  behand le .

En klage har som hovedregel ikke 
op psettende virkning. Det be tyr a t 
innkrevingen fortsetter selv om  klagen er til 
behand ling.

Du kan klage på:
- selve kravet eller grunnlaget for d e tte
- utleggtrekket eller størrelsen på  de tte
- u tleggspante t eller va lg av utleggsobjekt
- Sis saksbehandling

Klagefrist varierer fra sak til sak, og  vil væ re 
opplyst i brev fra oss.

Dersom du ikke får m edhold  i klagen, kan du 
i noen tilfeller k lage på  nytt. Sl sørger for a t 
klagen blir v ideresendt til re tt instans.

Har du gjeldsproblemer?
Vi anbe fa le r d eg  å  kontakte 
gjeldsrådgiveren i din kom mune. NAV har 
egen rådgivingstelefon: 800Gjeld, tlf. 800 45 
353. Hjelp fra kom munal gjeldsrådgiver eller 
NAV er gratis.

Dersom du er varig u te av stand til å  betale, 
kan du søke om  ettergivelse. Sl de ltar også i 
gjeldsordninger. Mer informasjon og 
søknadsblanketter finner du på  vår nettside, 
eller du kan ta  kontakt m ed oss.

Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt. Det betyr a t vi ba re  kan 
g i opplysninger til den  eller de saken gjelder, 
eller til de  som har gyld ig fullmakt.

Fullmakt
Dersom vi m o tta r skriftlig fullmakt, kan 
opp-lysninger om  en sak gis til andre enn 
skyldner. Fullmaktsskjema finner du p å  Sis 
nettside, eller du kan skrive fullmakten selv.

* Purregebyr og  tilleggsgebyr
Purregebyret p å  bø ter er 'A re ttsgebyr ve d  første gangs 
purring. V ed andre gangs purring på lø per ytterligere e t 
rettsgebyr. Hvis vi m a purre på  innbeta ling for trafikkgebyr 
ilegges e t tilleggsgebyr p å  50% av de t opprinnelige kravet.

** Betalingsanmerkning
Dersom Sl ta r u tle ggpa n t e ller -trekk, vil opplysningene registreres i 
u tleggs-databasen. Opplysningene overføres til Løsøreregisteret 
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger 
fra denne basen.

http://www.sismo.no
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Vedlegg til brev

Statens innkrevingssentral 
Postboks 455 
8601 MO I RANA

saksbehandler: G. Kruger Vår ref: 06125537993 telefon: 75 14 97 00

Opplysninger om husstanden

Søkerens navn: RUNE LEANDER HANSEN_________ Fødselsnummer.

Adresse: TINDELAND_________ _ ______________________ ______

_____________  5568 VIKEBYGD .______________ Telefonnummer:

Sivilstand:________ Enslig: I I Sam boer/g ift: □ _____________________

Ektefelles/samboers navn:____________ _ _______ -__________________—

Navn, fødselsdato og  inntekt til evt, barn i husstanden:_______________ ____

Søknaden gjelder:

Jeg søker om:
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saksbehandler: G. Kruger Vår ref: 06125537993 

INNTEKTER I HUSSTANDEN

te lefon: 75 14 97 00

Inntektsopplysninger: Skyldner: Ektefelle/samboer: Vedlegg:

Arbeidsgiver/Trygdekontor navn:

Hvis arbeidsgiver, oppgi:

Inntekter pr måned

Brutto inntekt:

Skattetrekk:

Netto lønn:

Barnetrygd/kontantstøtte:

M otta t barnebidrag

Stønad til barnetilsyn:

Annen inntekt i husstanden:

Utgifter i husstanden
Vedlegg:

Utgifter pr måned

Husleie:

Avdrag og renter på  boliglån:

Boligforsikring (eksklusiv innboforsikring):

Kommunale avgifter:

Strøm:

Andre boutgifter:

Utgifter til barnepass:

Betalt barnebidrag:

Reiseutgifter til/fra arbeidssted: Reisemåte:

Andre utgifter:

Eventuelle utleggstrekk i lønn eller trygd

Kreditorens navn: Kreditorens adresse: M ånedlig trekk: Gjeld pr. idag: Vedlegg:

Jeg erklæ rer a t ovenstående opplysninger er riktige og er kjent m ed a t feilaktige opplysninger kan medføre 

straffeansvar:

Sted: Dato: Underskrift:
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Følgende opplysninger legges foreløpig til grunn fortrekkvurderingen

Skyldner: Hansen Rune Leander Barn i husstanden Antall

Fødselsnummer: 06125537993 Felles barn: 0

Sivilstatus: Enslig Særkullsbarn skyldner: 0

Partner: Særkullsbam partner: 0

Inntekter Skyldner Partner Særutgifter Skyldner Partner

Lønn Sum samværsutgifter barn 0 0

Forskuddstrekk, skatt av lønn Sum livsopphold særkullsbarn 0 0

Trygd 32500 Sum livsopphold voksne 7713

Forskuddstrekk, skatt av trygd 8072 Betalt barnebidrag 8610

Bostøtte Tvungen pensjonsordning 0

Mottatt barnebidrag Utleggstrekk bidrag

Sum barnetrygd felles barn 0 0 Utleggstrekk bidrag, prosent

Sum barnetrygd særkullsbarn 0 0 Utleggstrekk bidrag (%) i kr. 0

Kontantstøtte Utleggstrekk

Kontantstøtte særkullsbarn Utleggstrekk, prosent 10

Studielån/ stipend Utleggstrekk (%) i kr. 3250

Stønad barnetilsyn Avdrag

Annen inntekt Avdrag, Sl

Bruttoinntekt 32500 0 Barnepass særkullsbarn

Nettoinntekt 24428 _ 0 Ekstra avsetning livsopphold

Helseutgifter utover livsopphold

Annen særutgift

Sum særutgifter 19573 0

♦

Fellesutgifter Husstanden

Boutgifter 6500

Ekstra avsetning boutgifter

Kommunale avgifter/ renovasjon

Utgifter til barnepass/ SFO

Boligforsikring (ekskl. innbo)

Transport utover livsopphold

Strøm utover livsopphold

Annen fellesutgift

Sum livsopphold voksne

Sum livsopphold felles barn 0

Sum fellesutgifter 6500

Sl kan innhente følgende opplysninger fra andre kilder:

Type opplysning Kilde

Personalia Det sentrale folkeregisteret

Ytelsesopplysninger NAV

Lønns- og trekkoppgave for siste tilgjengelige likningsår Skatteetaten

Utleggstrekk Utleggsdatabasen

Lønnsopplysninger Arbeidsgiver



H i Logg inn - sjå di side

Gjer det sjølv på www.sismo.no
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Avdrag Betalingsutsetjing Betal med kort Endre trekk

Enda fleire tenester og full oversikt!
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