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Høringsuttalelse - endringer i inkassoforskriften
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) lakker for invitasjonen til å kommentere raslaget
til endringer i inkassoforskriften. NHO ønsker ikke å uttale seg om forslaget om å redusere
maksimalsatsene som gjelder for fremmedinkasso (bruk av inkassoforetak) og ved
egeninkasso der en advokat har faglig ledelse med inndrivelsen. NHO ønsker heller ikke å
uttale seg om forslaget om å endre definisjonen av hva som er tyngre inkassosaker.
Når det gjelder drøftelsen av hvorvidt kreditor bør dekke deler av inndrivelsesprosessen, har
imidlertid NI 10 noen synspunkt. NI 10 deler departementets konklusjon oni at dette ikke er
formhlstjenelig i dag. Dagens inkassoregelverk bygger på den rettferdighetstankegang at
debitor har påført kreditor et tap, og må dekke dette. Det virker velbegrunnet at regelverket
har en reparaliv og preventiv funksjon. Et argument for å velte noe av omkostningene over
på kreditor kan være at kreditor gjennom sit) kredittvurdering må ta delansvar når debitor
ikke kan betale. I dagens økonomiske situasjon er det grunn til å tro at kredittvurderinger
som gjøres er grundige. Dessuten vil de aller fleste kreditorer lia som sin største motivasjon å
sjekke at debitor er kredittverdig, for å få dekket sitt krav. Dekning av inkassoutgifter er
neppe så viktig.
Man skal heller ikke se bort fra at det at kreditor må ta høyde for å dekke egne
inkassoutgifter kan være prisdrivende, med de ulemper del betyr for kundene. Endelig
nevnes del argument at Norge, i motsetning til Danmark og Sverige, har en høy løsningsgrad
når det gjelder inkassosaker. Vi har antagelig et system som virker bra. Å rokke ved
grunnprinsippet i systemet - nemlig at debitor skal erstatte de inkassokostnader han påfører
kreditor- kan føre til at færre saker løses, noe som blant annet vil gi flere rettslige
inkassoprosesser.
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