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Inkasso Peter Arnt Nielsen Hent PDF Forlaget skriver: Formålet med bogen Inkasso er at give en samlet
gennemgang af inkassoloven, reglerne om inkassoomkostninger og den nye forenklede inkassoproces, der

trådte i kraft 1. januar 2005.

Bogen er opdelt i tre. Første del er en lovkommentar, der bygger på forarbejderne til inkassoloven og den
senere opståede praksis fra domstolene, Forbrugerombudsmanden og Advokatnævnet. Lovkommentaren

behandler især lovens anvendelsesområde, autorisation, godkendelse af personale, udøvelse af
inkassovirksomhed, herunder begrebet "god inkassoskik" og reglerne om afsendelse af påkrav samt

administration af inkassoloven mv.

I anden del af bogen beskriver forfatterne reglerne om beregning af inkassoomkostninger og den nye
inkassoproces fra januar 2005, der forventes at blive anvendt i langt de fleste tilfælde, hvor pengekrav skal

tvangsinddrives.

Endelig handler sidste del af bogen om EU-rettens indflydelse på inkassoområdet. Det gælder især de
gældende regler, men bogen beskriver også verserende forslag og initiativer fra EU-Kommissionen.

Bogen henvender sig til praktikere, dog især advokater, domstole, banker og ikke mindst
inkassovirksomheder og virksomheder, der inddriver egne fordringer.

Forfatterne er lektor, ph.d. Peter Arnt Nielsen, Handelshøjskolen i København og konsulent, advokat
Rasmus Møller Madsen, Advokatsamfundet.
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