Gjaldskrá - Lögfræðisvið
Gjaldfelling fjármögnunarsamninga
Tilkynning um upphaf innsetningar
Innsetningarbeiðni til héraðsdóms, aldrei lægri en
Fyrirtaka/mæting, t.d. til sýslumanns eða í héraðsdóm, skv. reikningi, aldrei lægri en
Tímagjald lögmanns innanhúss per. klst.
Vörslusvipting/flutningskostnaður skv. reikningi, aldrei lægri en
Birting innheimtubréfa/greiðsluáskorunar/stefnu o.fl.,
skv. gjaldskrá stefnuvotta, aldrei lægri en
Birting innheimtubréfa/greiðsluáskorunar/stefnu o.fl. erlendis,
skv. reikningi, aldrei lægri en
Birting innheimtubréfa/greiðsluáskorunar/stefnu o. fl. með birtingarþjónustu Póstsins

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6.500
2.500
15.500
10.000
19.500
25.000

kr.

3.000

kr. 10.000
kr. 2.500

Skjalagerð:

Gerð kaupsamnings/afsals, aldrei lægri en
Greiðsluáskorun
Fjárnámsbeiðni
Nauðungarsölubeiðni
Afturköllun nauðungarsölu
Kröfulýsing

Kostnaður vegna innheimtuuppgjöra fjármögnunarsamninga:
Umsjónargjald vegna sölumeðferðar leigumunar/veðandlags
Þrif/standsetning leigumunar/veðandlags, aldrei lægri en
Gjald fyrir umskráningu leigumunar skv. gjaldskrá Samgöngustofu
Skoðun og kostnaðarmat hjá faggiltri skoðunarstöð eða viðurkenndu verkstæði,
skv. reikningi, þó aldrei lægri en
Söluþóknun, 3.5% af söluverði leigumunar, aldrei lægri en

kr. 20.000
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

6.500
6.500
6.500
6.500
6.500

kr. 19.500
kr. 12.000
kr. 2.630
kr. 15.000
kr. 65.000

Allur annar kostnaður og/eða þóknanir eru innheimt skv. reikningi fyrir útlögðum kostnaði
vegna viðkomandi leigumunar/veðandlags, með álagi eftir því sem við á. Sem dæmi má
nefna allur lögfræðikostnaður utanaðkomandi lögmanna, viðgerðar- og viðhaldskostnaður,
flutningur, olíu- og dekkjaskipti, aðal- og þjónustuskoðun, vátryggingaiðgjöld, öll opinber
gjöld sem leggst á leigumun/veðandlag fram að sölu. Er gerð sérstök grein fyrir þessum
kostnaði, ef einhver, í uppgjöri milli aðila.
Dæmdur málskostnaður er innheimtur skv. dómsorði.
Að öðru leyti er vísað í skilmála viðkomandi fjármögnunarsamnings vegna uppgjörs milli aðila.
Kostnaður byggður á lögum nr. 88/1991 um aukatekjur ríkissjóðs
Útgáfa stefnu
Þingfesting í héraðsdómi, lágmarksgjald
Aðfararbeiðni til sýslumanns

kr. 19.000
kr. 19.000
kr. 12.000

Fjárnámsgjald 1% af höfuðstól, aldrei lægra en
Fjárnámsgjald 1% af höfuðstól, aldrei hærra en

kr. 8.000
kr. 25.000

Nauðungarsölugjald v/fasteigna 1% af heildarfjárhæð, aldrei lægra en
Nauðungarsölugjald v/fasteigna 1% af heildarfjárhæð, aldrei hærra en
Nauðungarsölugjald v/lausafjár 1% af heildarfjárhæð, aldrei lægra en
Nauðungarsölugjald v/lausafjár 1% af heildarfjárhæð, aldrei hærra en

kr. 22.000
kr. 75.000
kr. 8.000
kr. 25.000

Veðbókarvottorð

kr.

Annað
Gjöld/kostnaður er innheimtur á hvern samning eða tæki.
Virðisaukaskattur er innifalinn í fjárhæðum þar sem það á við.
Gjaldskrá tekur breytingum skv. ákvörðunum Lykils fjármögnunar hf. hverju sinni.
Gjaldskrá nr. 9 gildir frá 7. febrúar 2019.

2.000

