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Vår referanse: 
06125537993
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09.03.2015

Besvarelse på din henvendelse angående saksforhold og saksbehandling.

Statens innkrevingssentral(SI) viser til henvendelse av 04.03.2015 vedrørende følgende krav:

Kravnummer: Kravtype:

20900003736397 Bot - Dom 
20900003736396 Saksomkostninger - 

Dom

Krav 
dat6: 

11.11.14 kr 
n . 11.14 kr

Opprinnelig Gebyr og Renter: Restbeiøp:
kravbeløp: omk.:

12000,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 12000,00
2500,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 2500,00

sum: 14500,00

Sl viser til vårt brev av?:! 3, februar 2015. Som nevnt er dommene rettskraftige, og”  
tvangsinnkrevingen fortsetter derfor.
VI vil ikke gå inn på en drøftelse av kravenes berettigelse.

Med hilsen
Statens innkrevingssentral

B. Brendmo 
saksbehandler 
tlf. 75 14 90 00
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STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455, 8601 M o i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198 

Kontonumm er 4714,10.00167

www.statens-innkrevingssentral.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 beta lingsb lankett ved 
innbeta ling. M angler du KID, m å du op p g i vår 
referanse eller kravnum m er som 
betalingsinformasjon.

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-kodenumm er NO 16 4714 1000 167.

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

Du når oss på  vår nettadresse 
v\Avw.statens-innkrevingssentral.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 bøter og  trafikkgebyr på løper 
gebyr ved  purring. *

Krav som ikke betales vil bli tvangsinnkrevd. Du 
kan d a  få  betalingsanm erkning **, samt a t d e t 
kan på løpe  rettsgebyr. Vi kan også m otregne i 
tilgodehavende  skatt for enkelte kravtyper.

Sl sender anm odn ing  om  soning på  bøter 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 betyr a t vi 
på legge r din arbeidsgiver eller NAV å trekke 
e t fast, m ånedlig  beløp.

For a t vi skal kunne beslutte e t korrekt 
trekkbeløp, m å du dokum entere inntekter og 
utgifter. Gjør du ikke de tte , vil vi fastsette 
trekket etter skjønn. Du har rett til å beholde  
e t rimelig be løp til livsopphold.

Utieggspant og tvangssalg av eiendeler
Sl kan også ta  pa n t i din konto, fast e iendom  
eller andre e iendeler. Det kan føre til 
tvangsdekning eller tvangssalg for å få 
oppg jo rt kravet. Det vil da  på løpe 
rettsgebyr.

Du har plikt til å gi Sl de  opplysninger som er 
nødvendig  for tvangsinnkrevingen.

Klage
Klage bør fremsettes skriftlig, og  sendes til Sl 
så snart sorrtYnulig. Du m å begrunne klagen, 

■'Og legge ved dokum entasjon som du m ener 
har bétydn ing  for saken. Sl ta r bare hensyn til 
dokum enterte  opplysninger. Vi videresender 
klager som vi ikke har fullm akt til å behandle .

En klage har som hovedregel ikke 
oppsettende  virkning. Det betyr a t 
innkrevingen fortsetter selv om  k lagen er til 
behandling.

Du kan k lage på :
- selve kravet eller g runn laget for de 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 edho ld  i klagen, kan du 
i noen tilfeller k lage på  nytt. Sl sørger for a t 
klagen blir videresendt til rett instans.

Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefa le r d e g  å kontakte  
gjeldsrådgiveren i din kom m une. NAV har 
egen rådgivingste lefon: 800Gjeld, tlf. 800 45 
353. Hjelp fra kom m unal g jeldsrådgiver eller 
NAV er gratis.

Dersom du er varig ute av  stand til å  be ta le , 
kan du søke om  ettergivelse. Sl de lta r også i 
g jeldsordninger. Mer informasjon og 
søknadsblanketter finner du på  vår nettside, 
eller du kan ta  kontakt m ed oss.

Taushetsplikt
Sl har taushetsplikt. Det be tyr a t vi bare kan 
gi opplysninger til den eller de  saken gjelder, 
eller til d e  som har gyld ig  fullmakt.

Fullmakt
Dersom vi m otta r skriftlig fullmakt, kan 
opp-lysninger om  en sak gis til andre enn 
skyldner. Fullmaktsskjema finner du på  Sis 
nettside, eller du kan skrive fullm akten selv.

* Purregebyr og  tilleggsgebyr
Purregebyret på  bøter er 'A rettsgebyr ved  første gangs 
purring. Ved andre  gangs purring på løper ytterligere e t 
rettsgebyr. Hvis vi m a purre på  innbeta ling for trafikkgebyr 
ilegges e t tilleggsgebyr på  50% av d e t opprinnelige kravet.

** Betalingsanmerkning
Dersom Sl ta r u tleggpan t eller -trekk, vil opplysningene registreres i 
u tleggs-databasen. O pplysningene overføres til Løsøreregisteret 
eller Statens kartverk. Kredittselskapene kan innhente opplysninger 
fra denne  basen.

http://www.statens-innkrevingssentral.no
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