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Voldgiftsinstituttets takster pr. 1. december 2022 

De følgende takster gælder ved afgørelse af tvister i henhold til ”Regler for behandling af 

voldgiftssager” (herefter: Reglerne). 

 

1.1.   Registreringsgebyr på DKK 9.700 / EUR 1.300 

Sammen med klageskriftet skal klageren indbetale et registreringsgebyr, jf. Reglernes § 9, stk. 1.  

Registreringsgebyret er på DKK 9.700 / EUR 1.300.  

Registreringsgebyret refunderes ikke. 

 

1.2.  Yderligere registreringsgebyrer 

Hvis der sker sammenlægning eller inddragelse af nye parter, eller hvis der rejses modkrav, betales 

tillige et registreringsgebyr på DKK 9.700 / EUR 1.300 for hvert nyt krav, ny sag eller ny part, jf. § 9, 

stk. 3. 

Dette indebærer f.eks.: 

Hvis indklagede rejser et modkrav skal indklagede betale registreringsgebyr, jf. § 9, stk. 3. 

Ved sammenlægning af flere voldgiftssager sager skal den anmodende part indbetale 

registreringsgebyr for hver ny sag, jf. § 15, stk. 7, jf. § 9, stk. 3. 

Ved inddragelse af tredjemand skal den part, som anmoder om, at tredjemand inddrages, betale 

registreringsgebyr, jf. § 16, stk. 6, jf. § 9, stk. 3. 

Hvis tredjemand anmoder om at blive inddraget i en sag, skal tredjemand indbetale 

registreringsgebyr, jf. § 16, stk. 6, jf. § 9, stk. 3. 

Hvis flere krav rejses i forbindelse med flere kontrakter, skal den part, som rejser kravet, betale 

registreringsgebyr, jf. § 17, stk. 4, jf. § 9, stk. 3. 

 

2.1.  Sikkerhedsstillelse for blandt andet voldgiftsdommernes honorar og Voldgiftsinstitut-tets 

administrationsafgift 

Ud over registreringsgebyr skal parterne inden en frist, som fastsættes af Voldgiftsinstituttet, 

indbetale et kontant depositum som sikkerhed for de udgifter, som voldgiftssagen skønnes at ville 

medføre, herunder en administrationsafgift til instituttet, jf. nærmere nedenfor i pkt. 2.3.1 og 

honorar til medlemmerne af voldgiftsretten, jf. nærmere nedenfor i pkt. 2.3.2.  

Sikkerhedens størrelse fastsættes af sekretariatet med udgangspunkt i takstbladets bilag 1 og 2. Den 

indbetalte sikkerhed forrentes ikke. 
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Der skal typisk indbetales sikkerhed ved indtrædelse af følgende begivenheder: 

Sagens indledning, jf. § 10. 

Fremsættelse af modkrav, jf. § 10, stk. 5. 

Ved sammenlægning af sager eller krav, jf. § 12, stk. 1. 

 

2.2.  Justering af sikkerhedsstillelsen 

Sekretariatet kan efter Reglernes § 12, stk. 1, justere sikkerhedsstillelsen og bestemme at yderligere 

sikkerhed skal betales, før sagen fortsætter. Dette kan f.eks. ske, hvis 

De rejste påstande ændres.  

Sagen er vanskeligere eller mere kompleks end oprindeligt skønnet. 

Der sker sammenlægning af sager eller krav. 

 

2.3.  Administrationsafgift og honorar til voldgiftsretten 

Administrationsafgiften til instituttet og honorar til voldgiftsretten fastsættes i overensstemmelse 

med takstbladets bilag 1 og 2. Via beregneren på https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-

voldgift/ kan man danne sig et hurtigt overblik over administrationsafgiften og størrelsen af 

voldgiftsdommernes honorar.  

Beregningen af administrationsafgiften og voldgiftsdommernes honorar er afhængig af sagens 

økonomiske værdi, som fastsættes i overensstemmelse med retningslinjerne i § 2 i Reglernes bilag 2, 

som er formuleret således: 

”§ 2. Honorarerne og administrationsafgifterne i det i § 1 nævnte takstblad er baseret på sagens 

økonomiske værdi, som fastsættes efter følgende principper: 

a) Sagens værdi beregnes som summen af påstandenes økonomiske værdi. Hvis der er fremsat 

særskilte eller alternative påstande vedrørende et bestemt forhold, fastsættes den 

økonomiske værdi på baggrund af påstanden med den højeste økonomiske værdi. 

b) Hvis der sker sammenlægning af sager eller krav i overensstemmelse med Reglernes §§ 15-

17, beregnes sagens værdi som summen af de økonomiske værdier af de sammenlagte sager 

og krav.  

c) Der tages ikke hensyn til rentekrav ved beregningen af sagens økonomiske værdi. Såfremt 

rentekravene overstiger det beløb, der kræves som hovedstol, fastsættes sagens værdi dog til 

værdien af rentekravene i stedet for af hovedstolen. 

d) Beløb i andre valutaer end danske kroner eller euro skal konverteres til danske kroner ved 

brug af Den danske Nationalbanks middelkurs, som er gældende på tidspunktet for 

nedlæggelse af påstanden. 

https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-voldgift/
https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-voldgift/
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e) Kan sagens økonomiske værdi ikke bestemmes på grundlag af sagens påstande eller hvis 

fastsættelsen i øvrigt giver anledning til tvivl, fastsættes værdien skønsmæssigt af 

formandskabet efter høring af parterne og voldgiftsretten.” 

 

2.3.1.  Nærmere om administrationsafgiften til instituttet 

Administrationsafgiften fastsættes om anført ovenfor i overensstemmelse med taksterne i bilag 1, 

dog bilag 3 for sager, som er indledt i tidsrummet mellem den 13. april 2021 og den 30. november 

2022. 

Formandskabet kan dog fastsætte administrationsafgiften til et mindre eller højere beløb end hvad 

der følger af taksterne, såfremt arbejdets omfang eller andre ekstraordinære omstændigheder taler 

herfor, jf. Reglernes bilag 2, § 3, stk. 1. 

Såfremt voldgiftssagen ikke føres til ende ved endelig kendelse om sagens materielle spørgsmål, 

f.eks. fordi der indgås forlig, eller sagen afsluttes ved en kendelse om sagens formalitet, fastsætter 

formandskabet en rimelig administrationsafgift under hensyntagen til arbejdets omfang og 

omstændighederne i øvrigt, jf. Reglernes bilag 2, § 3, stk. 2.  

Hvis sagen afsluttes umiddelbart inden den endelige mundtlige forhandling om sagens materielle 

spørgsmål, fastsættes fuld administrationsafgift efter takstbladet, medmindre formandskabet 

bestemmer andet, jf. Reglernes bilag 2, § 3, stk. 2. 

 

2.3.2.  Nærmere om fastsættelse af voldgiftsdommernes honorar 

Voldgiftsdommernes honorar fastsættes inden for det honorarinterval, som fremgår af taksterne i 

takstbladets bilag 2. Instituttets formandskab har dog mulighed for at fastsætte et højere eller 

mindre beløb, såfremt arbejdets omfang eller andre ekstraordinære omstændigheder taler for det, jf. 

Reglernes bilag 2, § 4, stk. 3. 

Formandskabet fastsætter det endelige honorar til medlemmerne af voldgiftsretten på baggrund af 

et begrundet skriftligt forslag, som er udarbejdet af voldgiftsrettens formand, henholdsvis 

enevoldgiftsdommeren, efter høring af de øvrige voldgiftsdommere, og som angiver størrelsen af det 

samlede honorar.  

I tilfælde, hvor voldgiftsretten består af et panel med tre voldgiftsdommere, fastsættes hver 

sidevoldgiftsdommers honorar som udgangspunkt til 75% af formandens honorar, således som dette 

er beregnet efter takstbladets bilag 2. Voldgiftsrettens honorarforslag kan dog indeholde en anden 

fordeling mellem voldgiftsdommerne af det samlede honorar til voldgiftsretten, jf. i det hele § 4, stk. 

1, i Reglernes bilag 2.  

Ved fastsættelse af honoraret lægger formandskabet vægt på, om voldgiftsretten har sikret, at det 

indbetalte depositum til enhver tid var tilstrækkeligt, voldgiftsdommernes omhu, hvorvidt 

voldgiftsdommerne har administreret voldgiftssagen inden for rimelig tid og på en effektiv og 

omkostningsbevidst måde, herunder om den i Reglernes § 39, stk. 1, nævnte frist er overholdt, det 
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omtvistede beløb, den anvendte tid, sagens kompleksitet og andre omstændigheder, jf. Reglernes 

bilag 2, § 4, stk. 2. 

Såfremt godkendelsen af en voldgiftsdommer tilbagekaldes efter Reglernes § 22 eller en 

voldgiftsdommer af andre grunde udskiftes, fastsætter formandskabet et rimeligt honorar til 

voldgiftsdommeren, jf. Reglernes bilag 2, § 4, stk. 6.   

Det samme gælder, hvis voldgiftssagen ikke føres til ende ved endelig kendelse om sagens materielle 

spørgsmål, f.eks. fordi der indgås forlig, eller sagen afsluttes ved en kendelse om sagens formalitet, jf. 

bilag 2, § 4, stk. 6. 

 

3.  Gebyrer ved udpegning af sagkyndige 

Hvis voldgiftsretten eller parterne i fællesskab anmoder instituttet om at fremkomme med forslag til 

en eller flere sagkyndige, som afgiver erklæring til voldgiftsretten om spørgsmål, som voldgiftsretten 

skal afgøre, betales et gebyr på DKK 5.750 / EUR 775 for hvert forslag, jf. Reglernes § 35, stk. 5. Dette 

beløb dækker også eventuel administration af sikkerhedsstillelsen, jf. herom lige nedenfor. 

Hvis instituttet anmodes om at opkræve og administrere sikkerhedsstillelse til dækning af 

omkostningerne ved den sagkyndiges assistance, betales et gebyr på DKK 3.500 / EUR 460, selvom 

den sagkyndige ikke er bragt i forslag af instituttet, men f.eks. af parterne i fællesskab eller en 

brancheorganisation, jf. Reglernes § 35, stk. 5.  

De ovennævnte gebyrer betales af den rekvirerende part, medmindre sekretariatet bestemmer 

andet.  

 

4.  Gebyrer, afgift og honorar i sager om bevisoptagelse for en midlertidig voldgifts-dommer, jf. 

Reglernes bilag 3 

I sager, som behandles efter Reglernes bilag 3, skal den part, som anmoder om udpegningen af en 

midlertidig voldgiftsdommer, indbetale et kontant depositum som sikkerhed for de omkostninger, 

som sagen skønnes at ville medføre, jf. Reglernes bilag 3, § 8, stk. 1. 

Sekretariatet fastsætter sikkerhedsstillelsens størrelse og kan til enhver tid justere beløbet, jf. 

Reglernes bilag 3, § 8, stk. 2.  

Beløbet står blandt andet til sikkerhed for betaling af den midlertidige voldgiftsdommers honorar og 

administrationsafgiften til instituttet, som udgør en tredjedel af honoraret til den midlertidige 

voldgiftsdommer, medmindre formandskabet bestemmer andet, jf. Reglernes bilag 3, § 8, stk. 3.  

Hvis den midlertidige voldgiftsdommer eller parterne i fællesskab anmoder sekretariatet om at 

fremkomme med forslag til en eller flere sagkyndige, som afgiver erklæring til voldgiftsretten om 

spørgsmål, som voldgiftsretten skal afgøre, betaler parterne/den rekvirerende part et gebyr på DKK 

5.750 / EUR 775 for hvert forslag, jf. Reglernes bilag 3, § 9, stk. 2. Dette beløb dækker også eventuel 

administration af sikkerhedsstillelsen, jf. herom lige nedenfor. 
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Hvis instituttet anmodes om at bistå med at opkræve og administrere sikkerhedsstillelse til dækning 

af udgifterne, som forventes at være forbundet med den sagkyndiges arbejde i sagen, betales et 

gebyr på DKK 3.500 / EUR 460, selvom den sagkyndige ikke er bragt i forslag af instituttet, men f.eks. 

af parterne i fællesskab eller en brancheorganisation, jf. Reglernes bilag 3, § 9, stk. 3.  

De ovennævnte gebyrer betales af den rekvirerende part, medmindre sekretariatet bestemmer 

andet.  

 

5.  Gebyrer og afgift i sager om anordning af foreløbige retsmidler ved en hastevoldgifts-

dommer, jf. Reglernes bilag 4 

I sager, som behandles efter Reglernes bilag 4, skal den part, som anmoder om udpegningen af en 

hastevoldgiftsdommer, indbetale et kontant depositum som sikkerhed for de omkostninger, som 

sagen skønnes at ville medføre, jf. Reglernes bilag 4, § 10, stk. 1. 

Sekretariatet fastsætter sikkerhedsstillelsen størrelse og kan til enhver tid justere beløbet, jf. 

Reglernes bilag 4, § 10, stk. 2.  

Beløbet står blandt andet til sikkerhed for betaling af hastevoldgiftsdommerens honorar og 

administrationsafgiften til instituttet. Administrationsafgiften til instituttet udgør en tredjedel af 

honoraret til den midlertidige voldgiftsdommer, medmindre formandskabet bestemmer andet, jf. 

Reglernes bilag 4, § 10, stk. 3.  

 

6.  Øvrige bestemmelser og bankoplysninger 

Taksterne inkludere ikke omkostninger for eventuel lokaleleje og forplejning. Udgifter til 

voldgiftsdommernes transport, kost og logi mv. kan også forekomme. 

I tilfælde, hvor møder, herunder mundtlig forhandling, afholdes i Voldgiftsinstituttets lokaler, kan 

man læse nærmere om instituttets priser for leje af lokaler mv. på instituttets hjemmeside: 

https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-voldgift/lokalelejedk/  

Den af en part indbetalte sikkerhedsstillelse efter de anførte bestemmelser i dette takstblad 

anvendes ikke til dækning af de øvrige parters advokatomkostninger.  

Registreringsgebyrer betales til instituttet via følgende bankoplysninger:  

Danske Bank 

Holmens Kanal 2-12 

DK- 1092 København K 

DKK: 

reg.nr. 4183 

konto nr. 4180503080 

BIC – SWIFT: DABADKKK 

DKK IBAN: DK4330004180503080 

https://voldgiftsinstituttet.dk/omkostninger-voldgift/lokalelejedk/
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EUR: 

reg.nr. 4183 

konto nr. 4180727620 

BIC – SWIFT: DABADKKK 

EUR IBAN: DK6030004180727620 

 

7.  Ikrafttrædelse 

Takstbladet er gældende fra den 13. april 2021 og finder anvendelse ved behandlingen af sager, som 

er indledt den 13. april 2021 eller derefter. 

I sager, som indledes den 1. december 2022 eller derefter, gælder det som bilag 1 optrykte takstblad 

for beregning af instituttets administrationsafgift. For sager, der er indledt i perioden fra den 13. april 

2021 til og med den 30. november 2022, gælder det som bilag 3 vedhæftede takstblad for beregning 

af administrationsafgiften.  

Taksterne for voldgiftsdommernes honorar (bilag 2) er ikke berørt af ændringerne i 

administrationsafgiften. 
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Bilag 1 Administrationsafgift til instituttet pr. 1. december 2022 

Det omtvistede beløb Administrationsafgift 

       

DKK EUR DKK EUR 

Op til 185.000 Op til 25.000 8.625 1.150 

Fra 185.001 Fra 25.001 8.900 + 5,255% af beløbet 1.200 + 5,255% af beløbet 

til 370.000 til 50.000 som overstiger DKK 185.000 som overstiger EUR 25.000 

       

Fra 370.001 Fra 50.001 22.425 + 3,0281% af beløbet 2.990 + 3,0281% af beløbet 

til 740.000 til 100.000 som overstiger DKK 370.000 som overstiger EUR 50.000 

       

Fra 740.001 Fra 100.001 32.900 + 1,4942% af beløbet som 4.485 + 1,4942% af beløbet 

til 3.700.000 til 500.000 som overstiger DKK 740.000 som overstiger EUR 100.000 

       

Fra 3.700.001 Fra 500.001 68.300 + 1,0365% af beløbet 9.015 + 1,0365% af beløbet 

til 7.400.000 til 1.000.000 som overstiger DKK 3.700.000 som overstiger EUR 500.000 

       

Fra 7.400.001 Fra 1.000.001 118.350 + 0,4453% af beløbet 15.990 + 0,4453% af beløbet 

til 14.800.000 til 2.000.000 som overstiger DKK 7.400.000 som overstiger EUR 1.000.000 

       

Fra 14.800.001 Fra 2.000.001 172.500 + 0,1725% af beløbet 23.505 + 0,1725% af beløbet 

til 37.000.000 til 5.000.000 som overstiger DKK 14.800.000 som overstiger EUR 2.000.000 

       

Fra 37.000.001 Fra 5.000.001 262.000 + 0,12635% af beløbet 35.580 + 0,12635% af beløbet 

til 74.000.000 til 10.000.000 som overstiger DKK 37.000.000 som overstiger EUR 5.000.000 

       

Fra 74.000.001 Fra 10.000.001 315.000 + 0,04312% af beløbet 42.550 + 0,04312% af beløbet 

til 370.000.000 til 50.000.000 som overstiger DKK 74.000.000 som overstiger EUR 10.000.000 

       

Fra 370.000.001 Fra 50.000.001 448.950 + 0,02187% af beløbet 60.685 + 0,02187% af beløbet 

til 555.000.000 til 75.000.000 som overstiger DKK 370.000.000 som overstiger EUR 50.000.000 

       

Fra 555.000.001 Fra 75.000.001 491.625 + 0,02254% af beløbet 66.645 + 0,02254% af beløbet 

    som overstiger DKK 555.000.000 som overstiger EUR 75.000.000 

       

Maksimum  Maksimum 851.000 115.000 

      

 

  



 

8 
 

Bilag 2 Honorar til voldgiftsrettens formand  

Skemaet nedenfor viser alene grundlaget for beregningen af honoraret til formanden for 

voldgiftsretten/enevoldgiftsdommeren. Som anført ovenfor i pkt. 2.3.2 udgør hver 

sidevoldgiftsdommers honorar som udgangspunkt 75% af formandens honorar. 

Det omtvistede beløb        
    Minimum Maksimum 
DKK EUR DKK EUR DKK EUR 
Op til 
185.000 Op til 25.000 12.000 1.625 18.000 2.400 

          

Fra 185.001 Fra 25.001 18.750 2.550 25.000 3.375 
til 370.000 til 50.000         

          
Fra 370.001 Fra 50.001 25.500 3.450 32.000 4.350 
til 740.000 til 100.000         

          

Fra 740.001 Fra 100.001 
32.000 + 2,75% af 
beløbet 

4.325 + 2,75% af 
beløbet 

75.000 + 1,75% af 
beløbet 

10.135 + 1,75% af 
beløbet 

til 3.700.000 til 500.000 
som overstiger DKK 
2.200.000 

som overstiger 
EUR 297.300 

som overstiger DKK 
2.200.000 

som overstiger EUR 
297.300 

          
Fra 
3.700.001 Fra 500.001 

85.500 + 1% af 
beløbet 

11.555 + 1% af 
beløbet 

168.500 + 0,5% af 
beløbet 

22.770 + 0,5% af 
beløbet 

til 7.400.000 til 1.000.000 
som overstiger DKK 
5.300.000 

som overstiger 
EUR 716.215 

som overstiger DKK 
5.300.000 

som overstiger EUR 
716.215 

          
Fra 
7.400.001 

Fra 
1.000.001 

110.000 + 0,625% af 
beløbet 

14.875 + 0,625% 
af beløbet 

315.000 + 2,5% af 
beløbet 

42.300 + 2,5% af 
beløbet 

til 
14.800.000 til 2.000.000 

som overstiger DKK 
7.400.000 

som overstiger 
EUR 1.000.000 

som overstiger DKK 
7.400.000 

som overstiger EUR 
1.000.000 

          
Fra 
14.800.001 

Fra 
2.000.001 

152.500 + 0,25% af 
beløbet 

20.600 + 0,25% af 
beløbet 

485.000 + 1,25% af 
beløbet 

65.545 + 1,25% af 
beløbet 

til 
37.000.000 til 5.000.000 

som overstiger DKK 
14.800.000 

som overstiger 
EUR 2.000.000 

som overstiger DKK 
14.800.000 

som overstiger EUR 
2.000.000 

          
Fra 
37.000.001 

Fra 
5.000.001 

214.000 + 0,125% af 
beløbet 

28.925 + 0,125% 
af beløbet 

781.500 + 0,65% af 
beløbet 

105.600 + 0,65% af 
beløbet 

til 
74.000.000 

til 
10.000.000 

som overstiger DKK 
37.000.000 

som overstiger 
EUR 5.000.000 

som overstiger DKK 
37.000.000 

som overstiger EUR 
5.000.000 

          
Fra 
74.000.001 

Fra 
10.000.001 

257.000 + 0,0375% 
af beløbet 

34.750 + 0,0375% 
af beløbet 

1.005.000 + 0,125% af 
beløbet 

135.900 + 0,125% af 
beløbet 

til 
370.000.000 

til 
50.000.000 

som overstiger DKK 
74.000.000 

som overstiger 
EUR 10.000.000 

som overstiger DKK 
74.000.000 

som overstiger EUR 
10.000.000 

          
Fra 
370.000.001 

Fra 
50.000.001 

370.000 + 0,02% af 
beløbet 

50.000 + 0,02% af 
beløbet 

1.385.000 + 0,1% af 
beløbet 

187.500 + 0,1% af 
beløbet 

til 
555.000.000 

til 
75.000.000 

som overstiger DKK 
370.000.000 

som overstiger 
EUR 50.000.000 

som overstiger DKK 
370.000.000 

som overstiger EUR 
50.000.000 
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Fra 
555.000.001 

Fra 
75.000.001 

466.000 + 0,0168% 
af beløbet 

62.975 + 0,0168% 
af beløbet 

1.762.500 + 0,07% af 
beløbet 

238.000 + 0,07% af 
beløbet 

til 
740.000.000 

til 
100.000.000 

som overstiger DKK 
555.000.000 

som overstiger 
EUR 75.000.000 

som overstiger DKK 
555.000.000 

som overstiger EUR 
75.000.000 

          
Fra 
740.000.001 

Fra 
100.000.001 

515.000+0,015% af 
beløbet 

69.600+0,015% af 
beløbet 

1.952.000+0,065% af 
beløbet 

264.000 + 0,065% af 
beløbet 

    
som overstiger DKK 
740.000.000 

som overstiger 
EUR 100.000.000 

som overstiger DKK 
740.000.000 

som overstiger EUR 
100.000.000 
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Bilag 3 Administrationsafgift i sager indledt fra den 13. april 2021 til og med den 30. november 2022  

 

Det omtvistede beløb  

   

Administrationsafgift  

      

DKK  
  

EUR  DKK  EUR  
Op til 185.000  Op til 25.000  7.500  1.000  

Fra 185.001  Fra 25.001  7.700 + 4,6299% af beløbet  1.040 + 4,6299% af beløbet  

til 370.000  til 50.000  som overstiger DKK 185.000  som overstiger EUR 25.000  

   

Fra 370.001  
  
Fra 50.001  

   

19.500 + 2,6331% af beløbet  

   

2.600 + 2,6331% af beløbet  

til 740.000  til 100.000  som overstiger DKK 370.000  som overstiger EUR 50.000  

   

Fra 740.001  
  
Fra 100.001  

   

28.600 + 1,3% af beløbet som  

   

3.900 + 1,3% af beløbet  

til 3.700.000  til 500.000  som overstiger DKK 740.000  som overstiger EUR 100.000  

   

Fra 3.700.001  
  
Fra 500.001  

   

59.400 + 0,9% af beløbet  

   

7.840 + 0,9% af beløbet  

til 7.400.000  til 1.000.000  som overstiger DKK 3,700.000  som overstiger EUR 500.000  

   
Fra 7.400.001  

  
Fra 1.000.001  

   
102.900 + 0,3875% af beløbet  

   
13.905 + 0,3875% af beløbet  

til 14.800.000  til 2.000.000  som overstiger DKK 7.400.000  som overstiger EUR 1.000.000  

   

Fra 14.800.001  
  
Fra 2.000.001  

   

150.000 + 0,15% af beløbet  

   

20.440 + 0,15% af beløbet  

til 37.000.000  til 5.000.000  som overstiger DKK 14.800.000  som overstiger EUR 2.000.000  

   

Fra 37.000.001  
  
Fra 5.000.001  

   

227.800 + 0,11% af beløbet  

   

30.940 + 0,11% af beløbet  

til 74.000.000  til 10.000.000  som overstiger DKK 37.000.000  som overstiger EUR 5.000.000  

   

Fra 74.000.001  
  
Fra 10.000.001  

   

273.900 + 0,0375% af beløbet  

   

37.000 + 0,0375% af beløbet  

til 370.000.000  til 50.000.000  som overstiger DKK 74.000.000  som overstiger EUR 10.000.000  

   
Fra 370.000.001  

  
Fra 50.000.001  

   
390.400 + 0,019% af beløbet  

   
52.770 + 0,019% af beløbet  

til 555.000.000  til 75.000.000  som overstiger DKK 370.000.000  som overstiger EUR 50.000.000  

   

Fra 555.000.001  
  
Fra 75.000.001  

   

427.500 + 0,0196% af beløbet  

   

57.950 + 0,0196% af beløbet  

      som overstiger DKK 555.000.000  som overstiger EUR 75.000.000  

   

Maksimum   
  

  
Maksimum  

  

   

740.000  
   

   

100.000  
   

  

  

 


