Uppdragsavtal

Vad kostar det …
… ingen anslutningsavgift

Uppdragsavtalet är inte förknippat med några fasta kostnader
bindningstid

eller åtaganden och har ingen
… ingen årlig avgift

Det utgår ingen fast avgift överhuvudtaget. Först när vi har ett
ärende utgår någon form av ersättning.
… arvodesmodeller

Betalningskontroll tillämpar två modeller för arvode
Registrering

Löpande räkning – Arvodet baseras på nedlagd tid enligt gällande timtaxa*. Beroende på åtgärd och övriga omständigheter
kan kostnaderna variera.
Provision – Arvode utgår med avtalad provisionsnivå på inkasserad kapital- och räntefordran samt inkasserad försenings/kostnadsersättning** som pålagts i tidigare åtgärder. Därtill
utgår ett arvode som motsvarar inkasserad försenings/kostnadsersättning** som i samband med åtgärd ökar fordran.
Arvodet avräknas innan utbetalning sker och endast moms
faktureras.
… kostnadsersättning

Åtgärder

Lagstiftaren har ansett det skäligt att en borgenär ska kompenseras för vissa åtgärder som vidtas i inkassoprocessen. Betalningskontroll bevakar rätten till kostnadsersättning och kräver
av gäldenären det vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna
beloppet som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut. I
vissa fall ersätts dessa kostnadsersättningar av en förseningsersättning. En förseningsersättning behandlas på samma sätt som
en kostnadsersättning.
… moms

Långtidsbevakning

En kostnadsersättning betraktas skattemässigt som en intäkt
av skadestånds- eller sanktionskaraktär gentemot gäldenären.
Detta innebär att för borgenären utgör kostnadsersättningen
inte omsättning i mervärdeskattelagens mening och är därmed
ej heller är momspliktig. Ur momssynpunkt ska samma bedömning gälla hela kedjan av åtgärder från betalningspåminnelse
till rättegångskostnader. Däremot tillkommer moms på samtliga arvoden till Betalningskontroll. Detta innebär att du som
kund kan räkna med att erhålla en momsfri intäkt i form av
kostnadsersättning samt en kostnad i form av ett momsbelagt
arvode för den tjänst som Betalningskontroll utför. Eftersom
Betalningskontroll ibland avräknar arvode mot erhållen kostnadsersättning förekommer det att våra fakturor innehåller
proportionellt sett mer moms än vad som vanligtvis förekommer
på en faktura.

Tvistehantering
*För närvarande 900 kronor/timme
**Det vid varje tidpunkt gällande högsta tillåtna belopp som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut
Moms tillkommer på samtliga arvoden
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