GJALDSKRÁ
Gjaldskil ehf - Löginnheimta
Gjaldskilum ber Lögum samkvæmt, að innheimta virðisaukaskatt af þjónustu
lögmanna og leggst vsk á alla gjaldliði í eftirfarandi gjaldskrá.
Lögmönnum Gjaldskila er heimilt að áskilja sér hluta af fjárhæð máls og hærri
þóknun, ef mál vinnst, en ef það tapast, sbr. 1. mgr. 24. gr. lögmannalaga
nr. 77/1998.
Gjaldskráin gildir frá og með útgáfudagsetningu.
Gjaldskráin getur breyst án fyrirvara.
Ef greitt er með greiðslukorti leggst 2% kostnaður
ofan á greiðsluupphæðina

2%

Upphæð x 1,02 =
greiðsla

1. gr. Innheimtuþóknun

a)

Þegar send eru löginnheimtubréf er greitt fast gjald að viðbættu hlutfalli
af
samtölu höfuðstóls og vaxta sem hér segir:

Innheimtugjald kr. 8.900, að viðbættum:
25% af fyrstu

kr. 95.000,-

15% af næstu

kr. 555.000,-

10% af næstu

kr. 850.000,-

5% af næstu

kr. 3.000.000,-

2% af því sem umfram er.
Með ítrekun löginnheimtubréfs bætast við á ofangreint gjald.

kr. 8.900,-

b)

Í málum sem stefnt hefur verið fyrir héraðsdómi, sem lýkur án
aðalmeðferðar
með áritun eða greiðslu, hvort sem er fyrir eða eftir þingfestingu,
skal þóknun vera sem hér segir:

Grunngjald (stefnugerð )

kr. 21.700

Málskostnaður að viðbættum:

kr. 26.900,-

15% af stefnufjárhæð og vöxtum, allt að

kr. 800.000,-

12% af næstu

kr. 1.200.000,-

10% af næstu

kr. 2.500.000,-

5% af næstu

kr. 8.500.000,-

3% af því sem umfram er
Ljúki málum með sátt, greiðist þóknun fyrir ritun sáttar.skv. ofangreindu
kr. 21.700,að við bættum
c)

Í málum sem stefnt er fyrir héraðsdómi og fara í aðalmeðferð skal
þóknun vera sem hér segir:

Grunngjald

kr. 30.800,-

Málskostnaður er samkvæmt sérstakri verðskrá Lex / Juris
lögmannstofa sem reka málið fyrir kröfuhafa leggja fram vegna mála
sem
koma frá Gjaldskilum.

d)

Fyrir ritun greiðsluáskorunar eða kröfulýsingar skal þóknun vera
sem hér segir:

Grunngjald
e)

kr. 18.900,Fyrir ritunbeiðni, s.s. aðfararbeiðni, nauðungarsölubeiðni, afturkallanir,
gjaldþrotaskiptabeiðniro.fl. þ.h. þar sem liggur fyrirheimild til
fullnustugerða:

Grunngjald

kr. 18.900

f) Þóknun fyrirhverja mætingu í mót í héraðsdómi og sýslumanni er sem hér segir:
Grunngjald
Tímagjald

kr. 16.500,Almenn vinna lögfræðings

kr. 24.900,-

Utan gjaldskrár
Sé mál flutt fyrir aðila, búsettan erlendis, skal sá aðili, auk málflutningsþóknunar skv.
þessari grein, greiða allt að 6% af fjárhæð þeirra hagsmuna, sem málflutningsþóknun
reiknast af. Beita skal ákvæðum greinar þessarar um málflutning fyrir dómi eða
stjórnvaldi eftir því sem við á.

g)

Þóknun vegna gerð skriflegrar dómssáttar um
greiðslu kröfu er

h)

Þóknun vegna uppflettinga á vanskilaskrá, hlutafélagaskrá eða í öðrum

kr. 21.700,-

gagnagrunnum er sem hér segir:

o Hlutafélagaskrá

Grunngjald fyrir hverja uppflettingu í
vanskilaskrá.

kr. 2.000,- + vsk

Grunngjald fyrir hverja uppflettingu í
hlutafélagaskrá

kr. 2.800,- + vsk

Grunngjald fyrir eignaleit.

kr. 3.000,- + vsk

Grunngjald, önnur skjöl

kr. 3.900,- + vsk

i)

Þóknun vegna innheimtu á kröfu í erlendri mynt, þegar báðir aðilar eru
með
íslenska kennitölu, er sem hér segir. Sé um erlenda kennitölu að ræða
verður
það metið í hvert skipti.

Grunngjald að viðbættri árangurstengdri þóknun skv. a) - lið.

kr. 71.000,-

2. gr. Uppgjör við kröfuhafa

j)

Greiðandi kröfu greiðir innheimtukostnað að meginreglu skv. 1. gr. og
skulu
greiðslur því ráðstafast skv. eftirfarandi röð:

Fyrst :

í greiðslu þóknunar og kostnaðar í
máli

Næst:

í greiðslu
vaxta

• Næst:

Síðast:

í greiðslu
höfuðstóls

k)

Kröfuhafi greiðir ávallt dæmdan málskostnað, sem og grunngjöld

Fyrst:

skv. 1.gr. í málum þar sem löginnheimta reynist árangurslaus innan 90
daga.
l)

Kröfuhafi greiðir tímagjald skv. 1. gr. í þeim málum sem farið hafa í
aðalmeðferð.

m)

Gjaldskilum er heimilt að innheimta ofangreind gjöld af kröfuhafa eftir
að til
þeirra hefur verið stofnað, hafi greiðandi ekki þegar greitt eða samið
um
greiðslur.

n)

Greiddur kostnaður kröfuhafa er tekinn inn í uppgjör þegar/ef greiðandi

o)

Niðurfellingargjald mála í
löginnheimtu

p)

Öll frávikfrá þessari gjaldskrá skulu vera gerð með skriflegum samningi

kr. 14.500,-

við kröfuhafa.
3. gr. Ákvörðun þóknunar í sérstökum tilvikum miðast við almennt
tímagjald lögfræðings

kr. 24.900,-

4. gr. Virðisaukaskattur
Við allar þóknunarfjárhæðir samkvæmt gjaldskrá þessari bætist 24% vsk. í ríkissjóð.

Reykjavík 15. nóvember 2021
Gjaldskrá Gjaldskila fylgir þróun launavísitölu og er uppfærð á 6 mánaða fresti

