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RUNE LEANDER HANSEN 
VIKEVEGEN 1 8 0 8  
5 5 6 8  VIKEBYGD

Dato:
Vår referanse:

03. august 2015 
2737632

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Statens innkrevingssentral (SI) har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din for at krav som du ikke har betalt, skal bli oppgjort.

o
o

o
o
o

z

NAV-kontor: NAV ØKONOMI PENSJON

Se den vedlagte namsboken for mer detaljer.

Månedlig trekkbeløp: 
Sum udekket beløp:

kr 120,00 
kr 9 328,07

Hvordan skal NAV trekke deg i inntekten?
NAV skal trekke det fastsatte beløpet fra og med første utbetaling og fram til kravet er betalt. De skal likevel ikke trekke beløpet 
utover trekkperioden på 2 år.

Hva skjer dersom ikke hele beløpet blir betalt i den fastsatte perioden?
Dersom kravet ikke blir oppgjort i den fastsatte trekkperioden, vil vi holde ny utleggsforretning.

Er du uenig i størrelsen på jhekket?
Dersom du er uenig i størr^sen på trekket, må du skrive en klage, signere den og sende den i posten til oss. Du må også sende oss 
dokumentasjon på inntektene og utgiftene dine. Les mer om dokumentasjon på: www.sismo.no.

Aktuelt regelverk

• Reglene om at SI kan ta utlegg, og hvordan SI skal gjøre det, følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 2~14.
• Reglene om utleggsforretning finner du i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 7. Oppgavene som den trekkpliktige må utføre 

etter pålegg fra SI, står i §7-22.
• Reglene om utleggstrekk finner du i dekningsloven § 2-7.
• Reglene om klage på utleggsforretning står i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-16 og 7-26.

Mer informasjon og klagemuligheter
På baksiden av dette brevet finner du opplysninger om muligheten til å klage. Du finner også mer informasjon på nettsidene våre: 
www.sismo.no.

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

saksbehandler: C. Larsen 
telefon: 75 14 97 00

Vedlegg: NamsboK 1 side

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

Organisasjonsnummer 
NO 971 648 198 MVA 
Internett www.sismo.no

http://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 eUer 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 manpe tilfeller p å feer  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 enn det oppriimelige 
kravet hvis vi må sende purring.

Hvis du ikke betaler, vil vi tvangsinnkreve kravene. 
Tvangsinnkreving kan gi deg betalmgsanmerkning,

f #

Tvangsinnkreving
- TreWc i inntekten din
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 grunn 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 iim 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 
betdingsavtale med oss eller trekk i inntekten 
din.

Klase
En klage bør være skriftlig, og sendes til SI så 
snart som mulig. Du må begrunne klagen. Vi 
tar bare hensyn til opplysninger fra deg, som er 
dokumentert. Vi videresender klager som vi ikke 
har fullmakt til å behandle.

Du kan klage på våre avgjørelser og handlemåte

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.

Som hovedregel stopper vi ikke innkrevingen 
mens en klage blir behandlet.

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

Har du meldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte gjeldsrådgiveren 
i kommunen din. NAV har en egen 
rådgvin|stelefon: 800 45 353 (800Gield). Det er 
gratis å fa hjelp fra kommunal gjelasrådgiver 
eUerNAV.

Dersom du er varig ute av stand til å betale, kan 
du søke om å få krav helt eller delvis ettergitt. SI 
deltar også i gjeldsordninger. Mer informasjon 
og søknadsblæiketter finner du på nettsidene 
våre, eller du kan ta kontakt med oss.

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

Taushetsplikt
SI har taushetsplikt. Det betyr at vi bare kan gi 
opplysninger til den eller de saken gjelder, eller 
til de som har gyldig fullmakt.

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

http://www.sismo.no
mailto:firmapost@sismo.no
http://www.sismo.no
http://www.sismo.no
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Namsbok:
UTLEGGSFORRETNING
SÆRNAMSMANN
STATENS INNKREVINGSSENTRAL
STs org.nr.:
Vår ref:
STs Kundenummer 
Foretaksregisteret: 
Namsbok nr.:

971 648 198 
2737632

215966
77365/2015

latens innkrevingssentral 
ostboks 455, 8601 Mo i Rana

7694 05 12057

Justis- Og Beredskapsdepartementet
Navn: Rune Leander Hansen 
Adr: VIKEVEGEN 1808

Fnr./foretaksnr: 06125537993
Postnr./poststed: 5568 VIKEBYGD

ato: 03.08.2015 Kl.: 08:00
Ited: Statens innkrevingssentral

Rettskraftig dom av 30.04.2011, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd bokstav a

I tillegg kommer omkostninger ved inndrivelse av pantekravet, jf. panteloven § 1-4 og 1-5 første ledd bokstav a, og renter 
som er opptjent senere enn to år før en p^thaver begjærer tvangsdekning, jf. panteloven § 1-5 bokstav b.
Saksøkte er oppfordret til å betale. Unnfaksretten er iaktatt.

Utlegg tatt i:
Trekk i saksøktes trygd med kr 120,00 f.o.m første utbetaling og inntil kravet er betalt, men ikke utover 2 år fra denne 
utleggsforretning.

Det gjøres oppmerksom at utleggstrekk i lønn eller trygd vil bli registrert i Løsøreregisteret. Utleggstrekk som i henhold 
til utleggsforretningen skal være avsluttet innen utløpet av to kalendermåneder etter den måneden utleggsforretningen ble 
holdt, bHr ikke registrert i Løsøreregisteret. Løsøreregisteret kan gi ut opplysninger om utleggstrekk og beslutninger om 
intet til utlegg til advokater, finansinstitusjoner, inkassobyråer, kredittopplysningesbyråer, samt offentlige myndigheter med 
taushetsplikt etter forvaltningsloven eller armen lov, jf. tinglysingsloven § 34a tredje ledd.
Namsmannen forbyr enhver forføyining over pantet som strider mot saksøkerens rett. Partene er gjort kjent med regler og 
frist for klage.

Underskrifter:

Namsmann:

Saksbehandler:

Christel Halsen
Fung. direktør

C. Larsen

Tinglysningsattest:

Konsulent
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