FAKTURA

Kronofogden, Box 6, 651 02 Karlstad

Fakturanr

Fakturadatum

Sidnr: 1(1)
Förfallodatum

135000001

2015-03-02

2015-04-01

Kundnummer

OCR-referens

Betalningsvillkor

58999999

113500000121

30 dagar netto

SLV ver:1.0.0

Agneta Larsson
Pilvägen 56
191 42 SOLLENTUNA

Vår referens

Kundservice 0771-737300
Vid betalning vänligen ange OCR-referens

113500000121
Kronofogden fakturerar avgifter till er som sökande. Se bifogad information.
Ev. negativt belopp beror på att svaranden har betalat en avgift som ni tidigare har betalat.
Fakturan avser

Er ref

Målnummer

Svarande

Belopp

Grundavgift

3535175020150

11136142106

193614020202

1.00

Omsättningen ingår som ett led i myndighetsutövning och utgör inte någon grund för mervärdesskatt
Efter förfallodagen förbehåller vi oss rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen
Totalt exkl moms

Momsbelopp

Öresavr

1,00
Adress
Kronofogden
Box 6
651 02 Karlstad

ATT BETALA SEK
1,00

Telefon
0771737300
E-mail
kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Bankgiro
565-7804
Företagets säte
Sundbyberg

Organisationsnr
2021005646
Momsreg.nr
SE202100564601

SLV ver:1.0.0

Information om fakturan
Kronofogden tar ut ersättning för förrättningskostnader dels i form av grundavgifter, dels i form av
ersättning för utlägg som myndigheten har haft (särskild avgift). Avgifterna tas i första hand ut av
svaranden, men om han eller hon saknar betalningsförmåga svarar ni som sökande för dem.
Kronofogden lägger på en grundavgift om 600 kr när en ansökan om verkställighet kommer in, och
därefter med ytterligare 600 kr för varje påbörjat år. Efter utgången av ett sådant avgiftsår faktureras ni
som sökande de avgifter som inte har blivit betalda. Om ni då inte betalar, kan Kronofogden avskriva
målet. När ett mål avslutas, faktureras ni som sökander de avgifter som återstår. Det är viktigt att ni då
betalar alla obetalda avgifter i målet, eftersom myndigheten annars har rätt att göra utmätning hos er
som sökande för att få betalt.
Reglerna om utsökningsavgifter finns i 17 kap utsökningsbalken och förordning (1992:1094) om
avgifter vid Kronofogdemyndigheten.
Förklaring till beloppet på fakturan
Fakturan omfattar de hittills uppkomna och obetalda avgifterna i målet. Fakturabeloppet kan vara lägre
än 600 kr, om det varit möjligt att ta ut delar av avgiften från svaranden. Den kan även vara på ett högre
belopp, om den avser särskild avgift (se förklaring ovan).
Förklaring av belopp som innehåller moms
I utlägg som myndigheten har gjort ingår moms med angiven procentsats. Vid behov, kontakta
Kronofogden för att få ut fakturaunderlaget.
Om ni har frågor eller invändningar mot fakturan
Om ni har frågor om innehållet i fakturan eller om ni redan har betalat kan ni kontakta Kronofogden på
tel 0771-73 73 00 eller via vår e-post kronofogdemyndigheten@kronofogden.se.
Anser ni att fakturan är fel, har ni möjlighet att invända mot den. Det ska göras skriftligen och det ska
framgå varför ni anser att fakturan är fel. Invändningen skickar ni till: Kronofogden, Rättelser, Box
1074, 621 21 Visby, eller till vår e-post: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

