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PRISLISTA 
för Hantverksdatas kunder 
Påminnelse-/Inkassoservice 
Påminnelseservice, Inkasso, Provisionsinkasso, Efterbevakning 

Premie 
Årsavgift  800 kr 
(Ingår rätten att använda Svea Inkassos namn på fakturor samt 
 tillgång till handläggarens expertis och rådgivning) 

Påminnelseservice 
Hanteringsavgift 11 kr 
(Inklusive porto) 

Inkasso 
Grundavgift 0 kr 
(Ingår utskick av inkassokrav, telefoninkasso, solvenskontroll.  
Vid betalningsföreläggande/utmätning tillkommer eventuella utlägg och arvoden.) 
 

Provisionsinkasso (avser små fordringar, normalt <1 000 kr) 
50 % av inkasserat kapital tillfaller uppdragsgivaren. Ingen kostnadsrisk. 
 

Efterbevakning av avskrivna fordringar 
50 % av inkasserat kapital tillfaller uppdragsgivaren. Ingen kostnadsrisk. 
 

Utlandsinkasso 
Enligt separat prislista. 
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Övriga kostnader och uttag av dessa 
 
Författningsenliga utlägg och arvoden debiteras Uppdragsgivaren endast i de fall de inte kan 
tas ut av gäldenären.  
 
Vid återkallade ärenden debiteras uppkomna provisioner, utlägg samt arvoden.  
 
Vid inställelse i tingsrätt samt handläggning av tvistemål m m debiteras juristarvode med f n  
1 850 kr per timme.  
 
Då inkassokostnaden och påminnelseavgift debiteras och rätt till förseningsersättning (FER) 
enligt lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader m m föreligger utgår provision med  
20 % på den del av inbetalad förseningsersättning som överstiger påminnelseavgiften och 
inkassokostnaden. Om påminnelseavgift och/eller inkassokostnad inte tas ut debiteras provision 
med 20 % av hela den inbetalade förseningsersättningen.  
 
Dröjsmålsränta räknas, om inget annat framgår av prislistan, i sin helhet som provision.  
 
Ärenden som fordrar extra mycket arbete i form av forskning och utredning eller på grund av att 
tvist, invändning eller av annan komplicerande omständighet föreligger debiteras tillkommande 
kostnader enligt vid var tid gällande prislista med f n 225 kr per 15-minutersperiod. Denna taxa 
gäller även för speciella åtgärder som konkursbevakning och ansökan om stämning.  
 
Årsavgift erläggs årsvis i förskott.  
 
Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.  
 
Betalningsvillkor 10 dagar. Dröjsmålsränta 2 % per månad. Faktureringsavgift f n 25 kronor 
samt lagstadgad avgift för betalningspåminnelse tillkommer. 
 
Prislistan gäller fr o m 2018-04-01 och enbart ärenden som drivs inom Sverige. 
Prislistan gäller inte inkassering av belopp i annan valuta än svenska kronor. 
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