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RUNE LEANDER HANSEN 
VIKEVEGEN 1808 
5568 VIKEBYGD

Dato: 21. september 2016
Vår referanse: 2737632

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder
Statens innkrevingssentral (SI) viser til tidligere varsel om tvangsinnkreving. Vi har nå besluttet å holde utleggsforretning. I en 
utleggsforretning avgjør SI om vi skal kreve inn det du skylder ved å trekke i inntekten din, og/eller ta pant i for eksempel fast 
eiendom, bankkonti eller verdipapirer.

Tid og sted for utleggsforretningen
Vi holder utleggsforretningen den 17.10.2016 kl. 08:00 hos Statens innkrevingssentral.

Dette er kravene som ligger til grunn for utleggsforretningen 

Kravnummen Kravtype:

209000041884751 Bot-Dom

Rettskraftig
dato:
01.06.2016

Kravbeløp:

NOK 7 200,00

Renter og gebyr:

NOK 1 537,00

Udekket beløp:

NOK 8 737,00 
NOK 8 737,00

Hvordan kan du unngå utleggsforretningen?
Du kan unngå utleggsforretningen hvis du betaler 1 
utleggsforretningen.

apet du skylder, pluss renter på rentebærende krav, før vi holder
: i

S Vi avlyser utleggsforretningen når du har betalt det du skylder.

Hvordan betaler du?
Du kan betale på vanlig måte, eller med Visa eller MasterCard på www.sismo.no. Tjenesten heter "Betal med kort".

Betalingsinf ormasj on
Beløp å betale: NOK 8 737,00
Kontonummer: 7694 05 12057
Betalingsfrist: 10.10.2016
Merk betalingen med hele fødselsnummeret ditt (11 siffer).

Du kan unngå å få et for høyt trekk
SI kan trekke deg i lønn eller trygd. Du kan unngå å få et for høyt trekk dersom du sender oss dokumentasjon på økonomien din. 
Les den vedlagte veiledningen for å finne ut hvilken dokumentasjon vi trenger fra deg.

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.
Reglene om livsopphold finner du i dekningsloven §§ 2-5 og 2-7.,
Reglene om plikten din til å gi oss nødvendige opplysninger står i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-9. Dersom du unnlater å gi 
opplysninger eller gir feilaktige opplysninger, kan det medføre straffeansvar etter domstolloven § 210 annet punktum, jf. 
domstolloven § 206 første ledd siste punktum.
Reglene om klage på utleggsforretningen står i tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-16 og 7-26.

Postadresse 
Pb 455
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
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Vier informasjon og klagemuligheter
3u må ta kontakt med oss innen 10.10.2016 hvis du har innvendinger mot at vi skal holde utleggsforretningen, eller hvis du har en 
nening om hva vi skal ta utlegg i.

Du finner mer informasjon på baksiden av dette brevet, blant annet om hvordan du kan klage på kravet. Lurer du fortsatt på noe, 
finner du også informasjon på nettsidene våre: www.sismo.no. Du kan kontakte oss på telefon 75 14 90 00.

Med hilsen
Statens innkrevingssentral
Stig Solem (sign.) saksbehandler: A. Rønning
avdelingsdirektør telefon: 75 14 90 00

h
D*o0ho

Vedlegg: Informasjon om at vi trenger dokumentasjon fra deg, 1 side

Foreløpig beregning av husstandens økonomi, 1 side

»<

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£5 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 
IB AN: N 098 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 512,50 kr. Ved andre gangs 
purring påløper det ytterligere 1 025 kr. 
Trafikkgebyr blir 50 % dyrere enn det opprinnelige 
kravet hvis vi må sende purring.

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

Tvangsinnkreving
- Trekk 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 inn 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

S ene. Dette kan vi gjøre selv om du har en 
ingsavtale med oss eller trekk i inntekten

din.

Klage
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 
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.

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 gjeldsproblemer?
Vi anbefaler deg å kontakte gjeldsrådgiveren 
i kommunen din. NAV har en egen 
rådgivingstelefon: 800 45 353 (800Gjeld). Det er 
gratis å få hjelp fra kommunal gjeldsrådgiver 
eller NAV

:■
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 søknadsblanketter finner du på nettsidene 
våre, 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 
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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Du kan unngå å få et for høyt trekk - send oss dokumentasjon
I det vedlagte skjemaet har vi fylt inn noen tall om den økonomiske situasjonen din
Du er nødt til å sjekke at tallene er korrekte. Hvis et tall er feil, eller mangler, må du dokumentere det riktige tallet.

Hva trenger vi fra deg?
Du må sende oss kopi av følgende dokumenter:

• siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp fra NAV
• husleiekontrakt og/eller nedbetalingsplan for boliglån
• kommunale avgifter og boligforsikring
• barnebidrag og/eller utgifter til barnepass (SFO/bamehage)
• studiebeviset hvis du forsørger barn over 18 år som bor hjemme fordi de går på videregående skole
• samværsavtalen hvis du har barn som ikke bor fast hos deg.

Dersom du forsørger ektefellen eller samboeren din, må du dokumentere dette, for eksempel ved å sende oss kopi av ektefellen/
samboerens siste lønns- eller utbetalingsslipp, eller en bekreftelse fra NAV på at ektefellen/samboeren din ikke har inntekt.

■■ • *
De dokumentene du sender til oss, må være kopier av originalene.

Vi tar utgangspunkt i en livsoppholdssats når vi vurderer den økonomiske situasjonen din
Du trenger ikke å dokumentere utgiftene til livsopphold.

Livsopphold er det beløpet du minimum skal sitte igjen med etter at du har betalt de faste utgiftene dine. Livsoppholdssatsen 
omfatter utgifter til nødvendige varer og tjenester som mat, klær, oppvarming/strøm, transport, helsestell, TV-lisens, avis, telefon, 
bredbånd, livsforsikring, innboforsikring, fagforeningskontingent og fritidsaktiviteter.

Dersom du av en eller annen grunn har spesielt høye utgifter til livsopphold, kan vi ta hensyn til disse i tillegg til 
livsoppholdssatsen. For eksempel hvis du har spesielt høye utgifter til transport, oppvarming eller sykdom. I så fall må du 
dokumentere disse utgiftene.

Les mer på nettsidene våre: www.sismo.no om livsopphold og de ulike satsene for livsopphold.

Kontakt oss trygt på nettsidene våre!
På nettsidene våre: www.sismo.no kontakter du oss og sender oss dokumentene dine på en trygg måte. Du logger deg inn på «Din 
side» med for eksempel BankID.

http://www.sismo.no
http://www.sismo.no
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Følgende opplysninger er lagt til grunn for trekkvurderingen

Skyldner:
Fødselsnummer:
Sivilstatus:

irtner:

Hansen Rune Leander
06125537993
Enslig

* ntekter Skyldner Partner
Lønn *
Forskuddstrekk, skatt av lønn
Trygd 37843
Forskuddstrekk, skatt av trygd 11641,8
Bostøtte
Mottatt barnebidrag
Sum barnetrygd felles barn 0 0
Sum barnetrygd særkullsbarn 0 0
Kontantstøtte
Kontantstøtte særkullsbarn
Studielån/ stipend ?
Stønad barnetilsyn £

Annen inntekt
Bruttoinntekt 37843 0
Nettoinntekt 26201,2 0

Barn i husstanden Antall
Felles barn: 0
Særkullsbarn skyldner: 0
Særkullsbarn partner: 0

Særutgifter Skyldner Partner
Sum samværsutgifter bam 0 0
Sum livsopphold særkullsbarn 0 0
Sum livsopphold voksne 8289
Betalt barnebidrag
Tvungen pensjonsordning 0
Ekstra avsetning skattemotregning
Utleggstrekk bidrag
Utleggstrekk bidrag, prosent
Utleggstrekk bidrag (%) i kr. 0
Utleggstrekk
Utleggstrekk, prosent
Utleggstrekk (%) i kr. 0
Avdrag
Avdrag, SI
Barnepass særkullsbarn
Ekstra avsetning livsopphold
Helseutgifter utover livsopphold
Annen særutgift
Sum særutgifter 8289 0

Fellesutgifter Husstanden
Boutgifter 4700
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 bam 0
Sum fellesutgifter 4700

SI 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
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