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Vi har vurdert saken din på nytt og endret det m ånedlige trekkbeløpet ditt

Statens innkrevingssentral (SI) viser til det pålagte trekket i inntekten din:

CM
o
o

Sum udekket beløp: 
Nytt trekkbeløp:

kr 9 824,00 
kr 120,00

På grunn av nye opplysninger om den økonomiske situasjonen din har vi endret det månedlige trekkbeløpet til: kr 120,00 

NAV skal trekke det nye beløpet fra og med den neSte utbetalingen din.

Forøvrig gjelder de samme pliktene og rettighetene som vi opplyste deg om i brevet der vi orienterte deg om at NAV skal trekke i 
inntekten din.

Trenger du oversikt over sakene dine hos oss?
Du kan logge deg inn på "Din side" på www.sismo.no med blant armet BankID.

Hvordanrkan dtrM agepå denne avgjørelsen?-' ~~ — ----- ------  ~ --------------- ---------— ------ - —  - --------—
Det er Rana tingrett so i«^ h an d ler  klagen, men du må sende den via SI. En klage over SI sine avgjørelser og handlemåte må ha 
original underskrift. Dette innebærer at klagen må sendes per post.

Når Rana tingrett behandler saken, vil det påløpe ett rettsgebyr som for tiden utgjør kr 860,00. Tingretten vil gi deg nærmere 
informasjon om hvordan du skal betale rettsgebyret.

Med hilsen
Statens innkrevingssentral 
Christel Halsen (sign.) 
fung. direktør

saksbehandler: C. Larsen 
telefon: 75 14 97 00

Postadresse
Pb455
N-8601 Mo i Rana

Besøksadresse 
Terminalveien 2 
Mo i Rana

Telefon +47 75 14 90 00 
Telefax+47 75 15 55 02

Or ganisasj onsnummer 
NO 971 648 198 MVA 
Internett www.sismo.no

http://www.sismo.no
http://www.sismo.no


STATENS INNKREVINGSSENTRAL
Postboks 455,8601 Mo i Rana. Organisasjonsnummer 971 648 198 
Kontonummer 7694 05 12057

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

Telefon: 75 14 90 00 
Telefax: 75 15 55 02

Hvordan betaler du? •
Betal til kontonummer 7694 05 12057, eller med kort 
(Visa eller MasterCard) på www.sismo.no.

Bruk KID-nummer når du betaler, eller oppgi 
«Vår referanse» eller kravnummeret som 
betalingsinformasjon.

Betale fra utlandet?
Betal til DNB,
Postboks 1600 Sentrum,
NO-0021 Oslo, Norge 
BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX 
IBAN: N098 7694 0512 057

Hva gjør du hvis du ikke kan betale?
Sjekk på www.sismo.no om du kan få dele opp eller 
utsette betalingen.
Du kan også ringe oss eller sende en søknad.

Hva skjer hvis du ikke betaler?
I de fleste tilfeller blir det dyrere for deg hvis du ikke 
betaler i tide.

Purregebyr, tilleggsgebyr og renter
I mange tilfeller påløper det renter på kravet.
Det påløper forsinkelsesrenter på misligholdte 
studielån som SI krever inn.

Purregebyret på bøter er 430 kr. Ved andre gangs 
purring påløper det ytterligere 860 kr.
Trafikkgebyr blir 50 % dyrere erm det opprinnelige 
kravet hvis vi må sende purring.

Hvis du ikke betaler, vil vi tvangsinnkreve kravene. 
Tvangsinnkreving kan gi deg betalin|^nmerknmg.

Tvangsinnkreving
- Trekk i inntekten oin
Du vil få et varsel før vi starter tvangsinnkreving. 
Du har plikt til å gi SI de opplysningene som er 
nødvendige for tvangsinnkrevingen.

Dersom du ikke betaler i tide, kan SI blant annet 
starte et trekk i inntekten din.

Vi fastsetter trekket ut fra de opplysningene vi 
har, eller som du sender oss.

- Utleggspant og tvangssalg av eiendeler
SI kan også ta pant i kontoen din, fast eiendom 
eller andre eiendeler for å få oppgjort kravet.
Da kan kravet mot deg bli større på grum av 
gebyrer som påløper.

Politiet kan kalle deg inn til å sone 
bøtene dine
Hvis du ikke betaler bøtene dine, kan SI be 
politiet kalle deg im  til å sone i fengsel.

Vi kan motregne i tilgodehavende skatt
Hvis du har penger til gode fra det offentlige, 
kan vi, i mange tilfeller motregne i disse 
pengene. Dette kan vi gjøre selv om du har en 
betalingsavtale med oss eller trekk i imtekten 
din.

Klage
En klage bør være skriftlig, og sendes til SI så 
snart som mulig. Du må begrume klagen. Vi 
tar bare hensyn til opplysninger fra deg, som er 

icumentert. Vi videresender klager som vi ikkedokumentert, 
har fullmakt til å behandle.

Du kan klage på våre avgjørelser og handlemåte 
under tvangsinnkrevingen til Rana tingrett. 
Klagen må ha original underskrift og sendes

per post. Du sender klagen til SI, som deretter 
oversender den til tingretten. Du må betale 
et rettsgebyr for å få klagen din behandlet av 
tingretten.

er vi ikke innkrevingen 
andlet.

Du kan ikke klage på en beslutning om avdrag 
betalingsutsettelse eller nedsettelse av kravet.

Har du gjeldsproblemer?
Vi anbefæer deg å kontakte gjeldsrådgiveren 
i kommunen din. NAV har en egen 
rådgvingstelefon: 800 45 353 (800GJeld). Det er 
gratis å fa hjelp fra kommunal gjeldfsrådgiver 
eller NAV.

Dersom du er varig ute av stand tfl å betale, kan 
du søke om å få krav helt eller delvis ettergitt. SI 
deltar også i gjeldsordninger. Mer informasjon 
o | søknadsblanketter fimer du på nettsidene 
vare, eller du kan ta kontakt med oss.

Er du arbeidsgiver?
Du finner mye informasjon på nettsidene våre. 
Ring oss hvis du lurer på noe.

Taushetsplikt
SI har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan gi 

til den eller de saken gjelder, eller 
gyldig fullmakt.

Fullmakt
Dersom vi mottar en skriftlig fullmakt, kan vi gi 
opplysninger om en sak til andre erm deg som 
har krav hos SI. Du firmer fullmaktsskjema på 
nettsidene våre.
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