
 

 

      

Debitering av intressebevakningsarvoden 2009 tilläggsanvisning 

 

 Intressebevakningsarvodena räknas enligt huvudmannens situation 31.10.2009 eller senare 

och de tas ut av huvudmannen så de finns på statens konto senast 15.1.2010. 

 

 Arvodet betalas från huvudmannens konto i enlighet med arvodeskalkylen, 

justitieförvaltningscentralens servicecentral skickar ingen särskild faktura. Ämbetsverket 

skickar ett sammandrag av arvodena till servicecentralen. 

 

 Det preciseras ytterligare att arvodet inte ska räknas ut på nytt i samband med 

årsredovisningen, om inte detta krävs på grund av att ett klart fel begåtts. 

 

 Det rekommenderas att bokföringen av huvudmännens inkomster, utgifter och förmögenhet 

uppdateras i realtid så långt som möjligt före 31.10. 

 

 15.12 kan antecknas som förfallodag för intressebevakningsarvodet. Arvodet kan då beaktas 

i utkomststödet för december. Arvodet behöver dock inte betalas in till staten förrän 15.1, 

vilket innebär att ett eventuellt utkomststöd ska ha hunnit komma in för betalningen. I regel 

betalas arvodena i december och då behöver man inte anteckna dem som skuld i 

årsredovisningen och de framgår också av redovisningen för året. 

 

 Inkomsterna för november och december och övriga transaktioner behöver inte 

nödvändigtvis beaktas i kalkylen, om programmet inte kan göra det automatiskt och de 

medför mycket extra arbete. Kalkylerna har i regel betydelse endast vid en eventuell 

nedsättning av arvodena. Största delen av arvodena bestäms sannolikt korrekt även om 

inkomsterna för årets sista månader inte tas med. I dessa fall bör man dock komma ihåg att 

kalkylen gäller hela året även om den utgår från de uppgifter som finns den dagen den görs 

upp. Om det blir aktuellt med en nedsättning av arvodena måste kalkylen göras på nytt så att 

alla inkomster beaktas. 

 



 Grundavgiften är 200 euro när uträkningen görs för hela året. Tidpunkten saknar alltså 

betydelse för avgiftens storlek. 

 

 Tilläggsavgift för redovisning tas ut enligt tidigare anvisning. Tidpunkten påverkar inte 

avgiftens storlek. Avgiftens storlek bestäms av gruppindelningen och huvudsakligen av hur 

omfattande redovisningen är. Betydelsen av de två sista månaderna är sannolikt liten, 

kalkylen görs för hela året. 

 

 En tilläggsavgift för uppgörande av egendomsförteckning kräver att man, om förteckningen 

inte är färdig, bedömer om den kommer att bli färdig under årets två sista månader. I dessa 

fall blir det i regel fråga om ett delårsarvode, dvs. intressebevakningen har inletts under det 

senare halvåret. Dessa fall kräver alltid särskild uppmärksamhet. Arvodet tas ut följande år, 

om förteckningen blir klar då. 

 

 I fråga om avgifterna för tillstånd kräver de tillstånd som söks i november-december särskild 

uppmärksamhet. Det är fråga om ett fåtal fall som i regel kan förutses. Tilläggsavgift för 

ansökan om tillstånd får debiteras särskilt som ett delarvode, men i dessa fall bör man 

observera konsekvenserna av en nedsättning. Dessa åtgärder måste räknas särskilt. 

Detsamma gäller tilläggsavgift för förvaltningsplan för egendom. 

 

 Tilläggsavgiften för förvaltandet av huvudmannens bostad enligt 2 § 4 punkten i 

arvodesanvisningen är 170 euro om året, tidpunkten saknar betydelse. 

 

 Tilläggsavgiften för förvaltandet av egendom räknas på den egendom som huvudmannen 

har den aktuella dagen och i övrigt enligt arvodesanvisningen. I uträkningarna kan man 

använda sig av det senast tillgängliga värdet och det är inte nödvändigt att skaffa särskilda 

verifikat på t.ex. börsaktier och fonder. I regel känner man till stora kursfluktuationer och, 

om det behövs, kan dagens kursvärde uppdateras i bokföringen utan kontoutdrag från 

banken. I bokföringen är det skäl att uppdatera räntor på sådana tidsbundna konton och 

avkastningskonton som förfaller under året, om räntorna inte redan framgår av saldot för ett 

datoriserat förvaltningskonto eller annat konto och sålunda automatiskt kommer med i 

kalkylen. Räntor som inte förfallit behöver inte uppskattas enligt situationen vid årsskiftet, 



om det inte blir fråga om nedsättning av arvodet. 

 

 I situationer enligt 3 § i arvodesanvisningen måste inkomsterna för november-december 

uppskattas för uträkning av intressebevakningsarvodet. Inkomsterna av arbete, pensioner 

och förmåner samt hyresinkomster beräknas enligt inkomsterna i oktober. Andra 

kapitalinkomster än hyresinkomster måste däremot uppskattas och räknas ut för två månader 

i de fall där man antar att de kommer att påverka arvodet. Ränteinkomster kan beräknas 

enligt räntan vid den aktuella tidpunkten, även om det är fråga om ett konto med rörlig ränta. 

Dessa nettokapitalinkomster räknas naturligtvis med endast i de fall där kapitalinkomsterna 

blir tillgängliga för huvudmannen under årets två sista månader. 

 

 Specialersättning och arvode för specialuppdrag debiteras alltid enligt en särskild utredning 

och de påverkas inte av harmoniseringen av debiteringstidpunkten. 

 

 Något rekommenderat arvodestak har inte fastställts, skälighetsbedömningen görs alltid i 

sista hand av magistraten. 

 

 En anvisning har redan lämnats i ett brev 31.3.2009 om bedömningen av arvodenas 

skälighet och om sänkning eller efterskänkning av arvoden. Dessutom kan man ytterligare 

nämna t.ex. det att harmoniseringsanvisningen för någon huvudman skulle leda till en 

oskäligt stor plötslig höjning av arvodet. 

 

 För obetalda intressebevakningsarvoden gäller samma lagar, anvisningar och regler som för 

andra skulder och fakturor. Ett intressebevakningsarvode kan inte utmätas utan dom och 

man måste komma överens om betalningsarrangemang med justitieförvaltningens 

servicecentral, om arvodet blir kvar som skuld. Ytterligare anvisningar kan lämnas om detta, 

om servicecentralen anser att det harmoniserade förfarandet så kräver. 

 

 

 


