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1. ÆNDRINGSLOG
Det har været nødvendigt at foretage tilpasninger af dette orienteringsmateriale.
De gennemførte ændringer fremgår af nedenstående tabel.
1.1 Gennemførte ændringer
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Præcisering af indholdsbeskrivelsen for
stamdatafeltet ”Beskrivelse”:
Stamdatafeltet ”Beskrivelse” er præciseret for
at understøtte gældende GDPR-krav.

Fordringstyper

KFMUBØU
KFMUVOK
KFDRAKU

Dato

03.11.2021

Generel opdatering af lovgivning:
Ændring til nyeste gældende lovgivning for
gældsinddrivelsesloven, inddrivelsesbekendtgørelsen, forældelsesloven.

03.11.2021

Opdatering af henvist litteratur:
Stiftelsesdato: Torsten Iversen, Obligationsret,
1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 153.
Forfaldsdato: Torsten Iversen, Obligationsret,
1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.

03.11.2021
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Bilag 12.1 – Råden over
kommunale vejarealer
(KFRÅVEJ).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer vedrørende manglende betaling for anvendelse af kommunens vejarealer i forretningsøjemed.
Fordringstypen indeholder fordringer, hvor vejmyndigheden både skal og ikke skal give tilladelse
til råden over vejarealet, jf. § 80, stk. 1 og 3 i lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige
veje m.v. med senere ændringer (herefter ”lov om offentlige veje”).
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

Leje af kommunale arealer, jf. KFLEJKA.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Lov om offentlige veje
Af lov om offentlige veje § 80 fremgår:
”Det offentlige vejareal kan med vejmyndighedens tilladelse anvendes til
1) varig eller midlertidig anbringelse af affald, containere, materiel, materialer, løsøregenstande, skure, skurvogne, boder, automater, skilte, reklamer, hegn el.lign.,
2) anbringelse af køretøjer med henblik på salg eller udlejning eller
3) anbringelse af køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af drivmidler, rengøring el.lign., når dette sker som led i erhvervsmæssig virksomhed.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan opkræve betaling for brug af vejarealet, når udnyttelse sker
i et forretningsmæssigt øjemed.
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Stk. 3. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet
om tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere
regler for disse former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal forhandle med
politiet om de nærmere regler og derefter offentliggøre dem.”
2.2
Forarbejder til lov om offentlige veje
Af forslag til lov om offentlige veje m.v. (2014/1 LSF 20), til § 80, fremgår:
”Den foreslåede bestemmelse viderefører den gældende § 102, stk. 1, om placering af
genstande mv. på vejarealet.
Ved vejareal forstås i denne bestemmelse det areal, som er taget i brug som vejareal for
en offentlig vej eller offentlig sti, hvad enten det er sket som kørebane, cykelsti, fortov,
rabatarealer, skråningsarealer eller lignende.
Bestemmelsen er udtryk for en anerkendelse af vejmyndighedens ejendomsret til vejarealet. Den skal først og fremmest sikre, at vejarealet kan anvendes til trafikale og andre
alment anerkendte formål.
Opremsningen af foranstaltninger, hvortil der kræves vejmyndighedens tilladelse, er fortsat ikke udtømmende. Begrebet ”udlejning uden fører” er udtaget. Det er blevet vurderet,
at det er de samme hensyn, der gør sig gældende uanset om køretøjerne lejes ud med
eller uden fører. Bestemmelsen vurderes også at omfatte udlejning af andre køretøjer
end biler, f.eks. cykler. Det skal understreges, at der ikke er tale om et forbud imod at
placere de i stk. 1 nævnte genstande på vej, men alene at det altid kræver vejmyndighedens tilladelse, før der sker anbringelse af genstande mv. på vejarealet.
Ved vurderingen af ansøgning om tilladelse efter denne bestemmelse, eller efterfølgende
lovliggørelse af forhold omfattet heraf, skal vejmyndigheden lægge særligt vægt på de
forhold, der er omfattet af forslagets § 1. Vejmyndigheden kan lovligt vedtage regulativer
om råden over vejarealet, for eksempel om udeservering, skiltning mv. Det er dog forudsat, at vejmyndighederne administrerer bestemmelsen i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler.
Som et nyt stk. 2 foreslås det, at der indsættes udtrykkelig hjemmel for vejmyndigheden
til at opkræve betaling for råden over vejarealet til andre formål end trafikale, f.eks. opsætning af reklameskilte på vejarealet. Bestemmelsen lovfæster administrativ praksis.
Det er vejmyndigheden, der skønner, hvor meget der i det konkrete tilfælde skal opkræves som betaling for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal tilstræbe, at betalingen
modsvarer vejmyndighedens direkte og indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den
forretningsmæssige, ikke-trafikale råden over vejarealet. Et vilkår om betaling kan også
omfatte de former for råden, som er omfattet af regler fastsat af vejmyndigheden, jf. stk.
2. Det bemærkes særligt i forhold til ledninger, der er placeret inden for vejarealet på
gæsteprincippets vilkår, at bestemmelsen ikke giver vejmyndigheden hjemmel til at
kræve betaling for placering af ledningsskabe og andet, der betjener eller overvåger den
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pågældende ledning, idet disse genstande i så fald vil være omfattet af gæsteprincippet
på lige fod med ledningen. Der henvises i øvrigt til gæsteprincippet, herunder muligheden
for at aftale sig til andre vilkår, jf. bemærkningerne til § 77.
Som et nyt stk. 3 foreslås det, at transportministeren får hjemmel til at bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler om visse former for råden, som herefter ikke
kræver tilladelse som nævnt i stk. 1, før foranstaltningen påbegyndes. Vejmyndighedens
regler kan kun omfatte de former for råden, som transportministeren forinden har fastlagt
ved bekendtgørelse. Det er et krav, at vejmyndigheden forhandler med politiet om de
nærmere regler og derefter offentliggør dem.
Med denne bestemmelse får transportministeren mulighed for i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelse at lette den kommunale administration på en række ukomplicerede områder, der generelt er kendetegnet ved en række fællestræk. Det kan f.eks. dreje
sig om vareudstillinger langs butiksfacaden, udeservering og placeringen af cykelstativer.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
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3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig

8

forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
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Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 1.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 9.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Fordringshaver
har oplyst, at hovedstolen normalt ikke overstiger en øvre beløbsmæssig grænse på 20.000 kr.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med 20.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 1.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 10.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
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Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFRÅVEJ.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Det er aftalt, at feltet fordringsperiode skal udfyldes med en periode på maksimalt 2 måneder.
Fordringsperioden kan godt krydse en kalendermåned og et kalenderår.
Fordringshaver skal i periode start angive den første dag i perioden, og i feltet periode slut angive den sidste dag i perioden.
Hvis fordringen kun relaterer sig til en bestemt dag, skal fordringshaver angive den samme dag
i feltet periode start og slut.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Fordringshaver har oplyst, at i visse tilfælde ansøges der først om tilladelse til at råde over vejareal efter den reelle råden er begyndt.
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For første periode vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med den dato, hvor råden over
vejareal begynder, dvs. stiftelsesdatoen er sammenfaldende med periode start. Dette gælder
også i tilfælde, hvor råden over vejareal er påbegyndt før ansøgningstidspunktet.
For efterfølgende perioder vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med den første dag i den
periode, som der opkræves betaling for.
Feltet stiftelsesdato skal angives som datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen, hvorfor forfaldsdatoen er straks, medmindre andet fremgår af aftalen eller omstændighederne.
Forfaldsdatoen kan tidligst være sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Fordringshaver har oplyst, at fordringer omfattet af denne fordringstype altid oversendes med
CVR-nr.
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Feltet identifikation af skyldner skal derfor udfyldes med CVR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
1) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
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2) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFRÅVEJ (Råden over kommunale vejarealer)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades
0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med
20.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb
til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Filterregler for KFRÅVEJ (Råden over kommunale vejarealer)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelses- Fordringen afvises
dato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 2 måneder minus 1 dag efter
Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.2 – Folkeregisterbøder (KFFORBØ).

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter bøder, jf. § 57, stk. 1, i bekendtgørelse af lov nr. 1297 af 3. september
2020 om Det Centrale Personregister (herefter "CPR-loven"), som skal betales til kommunens
kasse, jf. CPR-lovens § 58, stk. 1.
Det er en betingelse for anvendelse af fordringstype, at skyldner har erkendt overtrædelsen og
erklæret sig villig til at betale inden for en nærmere angiven frist.
Fordringstypen omfatter de fordringer, som Fordringshaver betegner som ”folkeregisterbøder”.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
CPR-loven
Af CPR-lovens § 57, stk. 1 fremgår bl.a.:
”Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den,
der forsætligt eller ved grov uagtsomhed
1) ikke rettidigt anmelder en flytning, jf. § 12, stk. 1, 1. pkt., § 13, stk. 1, § 16, stk. 2,
og § 24, stk. 1,
2) ikke anmelder en opgivet flytning, jf. § 12, stk. 6, 1. pkt.,
3) afgiver forkerte oplysninger om selve flytningen og de forhold, der skal registreres
i forbindelse hermed, jf. § 12, stk. 2, § 16, stk. 4, og § 20, stk. 1 og 2, og § 26, stk.
1,
4) (…)
5) undlader at afgive oplysninger efter § 10, stk. 2 og 3, § 13, stk. 4 og § 55, stk. 4,
eller afgiver urigtige oplysninger, jf. § 10, stk. 2, nr. 2.”
Af CPR-lovens § 58, stk. 1 fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen kan tilkendegive vedkommende, at en overtrædelse af de bestemmelser, der er nævnt i § 57, stk. 1, nr. 1-3 og nr. 5, kan afgøres uden retlig forfølgelse, såfremt denne erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden
for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde til kommunens kasse.”
2.2
Straffeloven
Af § 97 a i bekendtgørelse af lov nr. 1650 af 17. november 2020 Straffeloven (herefter ”straffeloven”) fremgår:
”Hvis der ikke forinden er indgivet anmodning om udlæg, bortfalder bøde efter
1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.
Stk. 2. Forvandlingsstraf for bøde bortfalder efter 3 år, medmindre dens fuldbyrdelse er
påbegyndt forinden. For bøde på over 10.000 kr. er fristen dog 5 år.
Stk. 3. De forældelsesfrister, der omtales i stk. 1, regnes fra det tidspunkt, da afgørelsen
efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes. I fristerne medregnes ikke den
tid, i hvilken fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning.
Stk. 4. (…)”
2.3
Forarbejder til straffeloven
Af forslag til lov om ændring af straffeloven (2004/2 LSF nr. 9), til nr. 5, fremgår:
"Det foreslås således, at alle bøder under 10.000 kr. skal bortfalde efter 5 år, hvis der
ikke forinden er indgivet begæring om udpantning, mens den tilsvarende frist for bøder
over 10.000 kr. skal være 10 år."
2.4
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
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Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
I straffelovens § 97 a gælder der særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken
betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
Af straffelovens § 97 a, stk. 3 fremgår det, at forældelsesfristen for bøder skal regnes fra det
tidspunkt, afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler kan fuldbyrdes.
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Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt den dato, hvor afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler kan fuldbyrdes.
Hvis skyldner erklærer sig rede til inden en nærmere angiven frist at betale den i bødeforelægget
angivne bøde, antages bødeforelægget herefter at kunne fuldbyrdes på tidspunktet for den betalingsfrist, der er fastsat i forbindelse med, at bødeforelægget vedtages.
Af hensyn til Fordringshavers opkrævningspraksis, er det imidlertid aftalt, at forældelsesfristens
begyndelsestidspunkt fastsættes til afgørelsesdatoen.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Af straffelovens § 97 a, stk. 1 fremgår det, at:
”Hvis der ikke forinden er indgivet anmodning om udlæg, bortfalder bøde efter
1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og
2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.”
Det følger således af straffelovens § 97 a, stk. 1, at bødekrav, hvis der ikke forinden er foretaget
udlæg, bortfalder efter 5 år, hvis bøden udgør et beløb på til og med 10.000 kr. For bødekrav,
der overstiger 10.000 kr., er forældelsesfristen 10 år.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
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4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 1.000 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst, at fordringens hovedstol almindeligvis ikke overstiger 3.000 kr.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med et beløb på 3.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 1.000 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 1.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFFORBØ.
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4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Fordringshaver skal i fordringens beskrivelsesfelt altid angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af referencenummer til kommunens afgørelse.
Det skal understreges, at beskrivelsesfeltet bør indeholde et minimum af personoplysninger af
hensyn til reglerne om databeskyttelse.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Fordringshaver har oplyst, at fordringer omfattet af denne fordringstype ikke har en fordringsperiode.
Fordringer omfattet af denne fordringstype relaterer sig til en bestemt dag, dvs. der er tale om
”punkt i tid” fordringer. Fordringshavers IT-system kan imidlertid, efter det oplyste, ikke understøtte, at fordringer omfattet af denne fordringstype oversendes til inddrivelse uden en angivelse
af perioden. Parterne har derfor aftalt, at periode start og periode slut skal udfyldes med stiftelsesdatoen, se afsnit 4.7.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Af U.1993.802/1Ø følger det, at bødekrav anses som stiftet på tidspunktet for lovovertrædelsen.
Det er derfor aftalt, at stiftelsesdatoen er datoen for lovovertrædelsen.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for lovovertrædelsen.
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4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være direkte reguleret i lovgivningen. Det er imidlertid aftalt,
at forfaldsdatoen angives som afgørelsesdatoen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3.1 vedrørende Fordringshavers opkrævningspraksis.
Feltet ”forfaldsdato” udfyldes med den dato, hvor afgørelsen foreligger. Forfaldsdatoen kan dog
tidligst være sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Skyldner kan identificeres som den person, der straffes ved bøde.
Fordringshaver skal udfylde feltet ”identifikation af skyldner” med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Forældelsesfristen for bøder på op til og med 10.000 kr. er 5 år og 10 år for bøder over 10.000
kr., og forældelsesfristen skal regnes fra det tidspunkt, hvor straffen kan fuldbyrdes, jf. straffelovens § 97 a, stk. 1, nr. 1-2 og stk. 3. Af hensyn til Fordringshavers opkrævningspraksis er det
aftalt, at forældelsesdatoen beregnes som afgørelsesdatoen plus henholdsvis 5 og 10 år afhængig af bødens hovedstol. Se hertil afsnit 3.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Feltet domsdato og forligsdato skal ikke udfyldes for denne fordringstype.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFFORBØ (Folkeregisterbøder)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1
R_2_3a

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 5 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

24

Regel

Filterregler for KFFORBØ (Folkeregisterbøder)

R_2_3

Forældelsesdato skal senest ligge 5 år efter Forfaldsdato

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades
0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 3.000 Fordringen sendes i
kr.
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb
til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_15
R_6_16

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a
R_7_12

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt
Hverken domsdato eller forligsdato må være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_3
R_6_1

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.3 – Tilbagebetaling
af pension (KFTIPEN).

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen vedrører kommunens krav på tilbagebetaling af pension, jf. § 42, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 234 af 12. februar 2021 om social pension (herefter ”lov om social pension”)
og § 42, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. februar 2021 om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig og almindelig førtidspension m.v. (herefter ”gammelførtidspensionsloven”).
Det bemærkes, at ordet pension anvendes som en samlebetegnelse af de ydelser, der bliver
udbetalt efter lov om social pension og gammelførtidspensionsloven.
Fordringstypen omfatter ikke fordringer efter § 42, stk. 2.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper:
2.

Tilbagebetaling af personligt tillæg, jf. KFPERTI.
DET RETLIGE GRUNDLAG

Det retlige grundlag fremgår af lov om social pension og gammelførtidspensionsloven.
2.1
Lov om social pension
Af § 42 i lov om social pension fremgår:
”Hvis en pensionist har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41 eller i øvrigt mod bedre
vidende uberettiget har modtaget pension, skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (…).”
Af § 47, stk. 2 i lov om social pension fremgår:
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”Stk. 2. Tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter
regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver
med ydelser.”
2.2
Gammelførtidspensionsloven
Af gammelførtidspensionslovens § 42 fremgår:
”Hvis en pensionist har tilsidesat sin oplysningspligt efter § 41 eller i øvrigt mod bedre
vidende uberettiget har modtaget pension, skal pensionisten eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. (…)..”
Af gammelførtidspensionslovens § 46, stk. 2 fremgår:
”Stk. 2. Tilbagebetalingskrav opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder
fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med
ydelser.”
2.3
Tilbagebetalingsbekendtgørelsen
I medfør af § 47, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 13. oktober
2016, og § 46, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 13. oktober 2016, og efter samråd med skatteministeren, fastsættes efter bemyndigelse bekendtgørelse nr. 419 af 28. april 2017 om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social
pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(herefter ”tilbagebetalingsbekendtgørelsen”)
Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 2 fremgår:
”Ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt.
Stk. 2. Ved fordringshaveren forstås den myndighed, der har krav på den tilbagebetalingspligtige ydelse.”
Af tilbagebetalingsbekendtgørelsen § 4 fremgår:
"Fordringshaveren fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med
betalingen, jf. §§ 5-7."
Af tilbagebetalingsbekendtgørelsen § 9 fremgår:
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"Overholder en skyldner trods påkrav fra fordringshaveren ikke en afdragsordning, anses
afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden. Fordringshaveren træffer
afgørelse om, at kravet overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, med henblik på inddrivelse. Inden overdragelsen skal
fordringshaveren skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen."
2.4
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller
den, der på vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved
lov nr. 140 af 28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers krav omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
Tilbagebetalingskrav kan som udgangspunkt rejses straks, når udbetaling har fundet sted. Dette
indebærer, at udbetalingstidspunktet som udgangspunkt er tidspunktet, hvor tilbagebetalingskravet kan kræves opfyldt. Forældelsesfristen begynder derfor som udgangspunkt også at løbe
fra dette tidspunkt, jf. Betænkning 1460/2005 s. 438, FT 2006-07 og side 309 i Forældelse efter
forældelsesloven af 2007 af Bo Von Eyben, 1. udgave 2012 samt U 2000.2444 H. For denne
fordringstype foreligger der en lovhjemlet forfaldsdato, hvorfor forældelsesfristen løber fra dette
tidspunkt. Se uddybning af forfaldsdatoen i afsnit 4.8.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer på tilbagebetalingskrav omfattes af forældelseslovens almindelige 3-års frist, jf. s. 309
i Forældelse efter forældelsesloven af 2007 af Bo Von Eyben, 1. udgave 2012.
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For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den 12. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
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4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.000 kr. Der er afdraget 2.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er 3.000
kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Fordringens
hovedstol følger ikke eksplicit af det retlige grundlag.
Fordringshaver har oplyst, at langt de fleste fordringer skønnes at falde under en beløbsmæssig
øvre grænse på 15.000 kr.
Det er aftalt, at Fordringshaver maksimalt kan angive 15.000 kr. i feltet hovedstol.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.000 kr. Der er afdraget 2.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. I feltet ”hovedstol” skal angives 5.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFTIPEN.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
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Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af referencenummer på afgørelse e.l.
Det skal understreges, at beskrivelsesfeltet bør indeholde et minimum af personoplysninger af
hensyn til reglerne om databeskyttelse.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Det er aftalt, at feltet fordringsperiode skal udfyldes med en periode på maksimalt én måned.
Fordringshaver skal i periode start angive den første dag i perioden, og i feltet ”periode slut”
angive den sidste dag i perioden. Fordringsperioden kan maksimalt udgøre en kalendermåned.
Hvis fordringen kun relaterer sig til en bestemt dag, skal Fordringshaver angive den samme dag
i feltet ”periode start” og ”periode slut”.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet. Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen. Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen
er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato afhænger af, hvorvidt udbetalingen aldrig har været berettiget eller,
hvorvidt fordringen opstår som følge af, at der er tale om dobbeltforsørgelse, jf. nedenfor.
Udbetalingen har aldrig været berettiget
Hvis udbetalingen aldrig har været berettiget, er stiftelsestidspunktet datoen for udbetalingen, jf.
U.1992.967H, U2008.1635H og U. 2002.1464/2 H.D.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med udbetalingsdatoen. Det er aftalt, at udbetalingsdatoen er
sammenfaldende med dispositionsdatoen, dvs. datoen hvor pengene er til rådighed for skyldner.
Udbetalingen skal tilbagebetales som følge af dobbeltforsørgelse
Dobbeltforsørgelse foreligger, når en ydelse, der er udbetalt af det offentlige, er berettiget på
udbetalingstidspunktet, men senere bliver uberettiget, når borgeren modtager en anden ydelse
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med tilbagevirkende kraft, som har samme formål og dækker samme periode, som den tidligere
udbetalte ydelse.
I dette tilfælde er stiftelsesdatoen den dato, hvor borgeren får udbetalt ydelsen med tilbagevirkende kraft, dvs. dispositionsdatoen for denne ydelse.
Såfremt der er tale om flere udbetalinger, der skal tilbagebetales som følge af dobbeltforsørgelse, skal fordringerne oversendes til inddrivelse særskilt. Stiftelsesdatoen vil dog være den
samme for alle fordringerne.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor Fordringshaver kan kræve fordringen betalt. Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 113ff.
Tilbagebetalingskravet opkræves af Fordringshaver efter reglerne i tilbagebetalingsbekendtgørelsen. Det følger af bekendtgørelsens § 4, at Fordringshaver fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med betalingen.
Det fremgår af tilbagebetalingsbekendtgørelsen, at såfremt en skyldner trods påkrav ikke overholder en afdragsordning anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden, jf.
§ 9, 1. pkt.
Det er aftalt, at feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med den dato, der ligger dagen efter betalingsfristen i påkravsskrivelsen.
Forfaldsdatoen skal ligge efter stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx
hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato,
der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at
rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
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Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
CPR-nr. eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for
fordringen.
Det fremgår af det retlige grundlag, at ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt.
Skyldner kan således identificeres som den fysiske person, der skal tilbagebetale pension.
Feltet identifikation af skyldner skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Kommunen skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år. Se hertil afsnit 3 om forældelsesregler.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket kommunen kunne kræve at få
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet.
Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Kommunen skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis kommunen i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
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Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
3) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
4) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret
eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFTIPEN (Tilbagebetaling af pension)

R_1_1 Fordringsartkoden skal være "INDR"
R_1_2 Fordringen skal altid være en hovedfordring
R_2_1a Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1

Fordringen afvises

Forældelsesdato skal være udfyldt
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Regel

Filterregler for KFTIPEN (Tilbagebetaling af pension)

R_2_3a Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
R_2_3 Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddri- Fordringen afvises
velse

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3 Forfaldsdato skal ligge efter Stiftelsesdato
Fordringen afvises
R_6_19 Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Fordringen afvises
R_6_20 Periode slut skal senest ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode start Fordringen sendes i
høring
R_6_21 Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned

Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12
a

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt
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Bilag 12.4 – Tilbagebetaling
af personligt tillæg
(KFPERTI).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter kommunens krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, der er udbetalt
til folkepensionister og førtidspensionister i henhold til lovbekendtgøresne nr. 234 af 12. februar
2021 om social pension (herefter ”lov om social pension”) og lovbekendtgørelse nr. 233 af 12.
februar 2021 om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (herefter ”gammelførtidspensionsloven”).
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper:
2.

Tilbagebetaling af pension, jf. KFTIPEN.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Lov om social pension
Af § 14, stk. 1 i lov om social pension fremgår:
”Personligt tillæg kan udbetales til folkepensionister, hvis økonomiske forhold er særlig
vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel
vurdering af pensionistens økonomiske forhold.”
Af § 43 i lov om social pension fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Tilbagebetaling kan kræves,
1) når der må ydes personligt tillæg på grund af uforsvarlig økonomi,
2) når der på det tidspunkt, da der ydes personligt tillæg, foreligger forhold, der viser,
at pensionisten i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen,
eller
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3) når en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb,
der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1-2, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis
kommunalbestyrelsen ved ydelsen af personligt tillæg har gjort pensionisten bekendt
med tilbagebetalingspligten.”
Af § 47, stk. 2 i lov om social pension fremgår:
”Tilbagebetalingskravet opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler
fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder
fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med
ydelser.”
2.2
Gammelførtidspensionsloven
Af gammelførtidspensionslovens § 17, stk. 2 fremgår:
”Personligt tillæg kan udbetales til pensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Kommunen træffer afgørelse herom efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold.”
Af gammelførtidspensionslovens § 43 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan undtagelsesvis træffe beslutning om tilbagebetaling af personlige tillæg. Tilbagebetaling kan kræves,
1) når der må ydes personligt tillæg på grund af uforsvarlig økonomi,
2) når der på det tidspunkt, da der ydes personligt tillæg, foreligger forhold, der viser,
at pensionisten i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen,
eller
3) når en pensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb,
der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
Stk. 2. I de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, kan tilbagebetaling kun kræves, hvis
kommunalbestyrelsen ved ydelsen af personligt tillæg har gjort pensionisten bekendt
med tilbagebetalingspligten.”
Af gammelførtidspensionslovens § 46, stk. 2, fremgår:
”Tilbagebetalingskrav opkræves af Udbetaling Danmark og kommunen efter regler fastsat af beskæftigelsesministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.”
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2.3
Tilbagebetalingsbekendtgørelsen
I medfør af § 47, stk. 2, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1239 af 13. oktober
2016, og § 46, stk. 2, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 13. oktober 2016, og efter samråd med skatteministeren, fastsættes efter bemyndigelse bekendtgørelse nr. 419 af 28. april 2017 om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social
pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(herefter ”tilbagebetalingsbekendtgørelsen”)
Af tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 2 fremgår:
”Ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt.
Stk. 2. Ved fordringshaveren forstås den myndighed, der har krav på den tilbagebetalingspligtige ydelse.”
Af tilbagebetalingsbekendtgørelsen § 4 fremgår:
"Fordringshaveren fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med
betalingen, jf. §§ 5-7."
Af tilbagebetalingsbekendtgørelsen § 9 fremgår:
"Overholder en skyldner trods påkrav fra fordringshaveren ikke en afdragsordning, anses
afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden. Fordringshaveren træffer
afgørelse om, at kravet overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, med henblik på inddrivelse. Inden overdragelsen skal
fordringshaveren skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen."
2.4
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
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Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal fordringshaveren eller
den, der på vegne af fordringshaveren opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer som ændret ved
lov nr. 140 af 28. februar 2018 (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers krav omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
Tilbagebetalingskrav kan som udgangspunkt rejses straks, når udbetaling har fundet sted. Dette
indebærer, at udbetalingstidspunktet som udgangspunkt er tidspunktet, hvor tilbagebetalingskravet kan kræves opfyldt. Forældelsesfristen begynder derfor som udgangspunkt også at løbe
fra dette tidspunkt, jf. Betænkning 1460/2005 s. 438, FT 2006-07 og side 309 i Forældelse efter
forældelsesloven af 2007 af Bo Von Eyben, 1. udgave 2012 samt U 2000.2444 H. For denne
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fordringstype foreligger der en lovhjemlet forfaldsdato, hvorfor forældelsesfristen løber fra dette
tidspunkt. Se uddybning af forfaldsdatoen i afsnit 4.8.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer på tilbagebetalingskrav omfattes af forældelseslovens almindelige 3-års frist, jf. s. 309
i Forældelse efter forældelsesloven af 2007 af Bo Von Eyben, 1. udgave 2012.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
4) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
5) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
6) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
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3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31.
december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe inden for døgnet den 12. oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb på tidspunktet, hvor fordringen oversendes til inddrivelse.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 30.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden
fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Restbeløbet som skal angives i feltet ”beløb” er
25.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst, at langt de fleste fordringer skønnes at falde under en beløbsmæssig
øvre grænse på 50.000 kr.
Det er aftalt, at Fordringshaver maksimalt kan angive 50.000 kr. i feltet hovedstol.
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Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 30.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden
fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. I feltet ”hovedstol” skal angives 30.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFPERTI.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af referencenummer på afgørelse e.l.
Det skal understreges, at beskrivelsesfeltet bør indeholde et minimum af personoplysninger af
hensyn til reglerne om databeskyttelse.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Fordringshaver har oplyst, at fordringen ikke relaterer sig til en periode.
Fordringer omfattet af denne fordringstype relaterer sig til en bestemt dag, dvs. der er tale om
”punkt i tid” fordringer. Fordringshavers IT-system kan imidlertid, efter det oplyste, ikke understøtte, at fordringer omfattet af denne fordringstype oversendes til inddrivelse uden en angivelse
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af perioden. Parterne har derfor aftalt, at ”periode start” og ”periode slut” skal udfyldes med
stiftelsesdatoen, se afsnit 4.7.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet. Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen. Bernhard Gomard, Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen
er indtruffet.”
Stiftelsestidspunktet for tilbagebetalingskrav er datoen for udbetalingen, jf.
U2008.1635H og U. 2002.1464/2 H.D.

U.1992.967H,

Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med udbetalingsdatoen. Det er aftalt, at udbetalingsdatoen er
sammenfaldende med dispositionsdatoen, dvs. datoen hvor pengene er til rådighed for skyldner.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen
betalt. Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, Bernhard Gomard,
Obligationsret, 1. del, 5. udgave, 2016, side 113ff.
Tilbagebetalingskravet opkræves af Fordringshaver efter reglerne i tilbagebetalingsbekendtgørelsen. Det følger af bekendtgørelsens § 4, at Fordringshaver fastsætter en ordning om afdragsvis betaling eller yder henstand med betalingen.
Det fremgår af tilbagebetalingsbekendtgørelsen, at såfremt en skyldner trods påkrav ikke overholder en afdragsordning anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden, jf.
§ 9, 1. pkt.
Det er aftalt, at feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med den dato, der ligger dagen efter betalingsfristen i påkravsskrivelsen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation, fx
hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato,
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der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at
rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
CPR-nr. eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for
fordringen.
Det fremgår af det retlige grundlag, at ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt.
Skyldner kan identificeres som den fysiske person, der skal tilbagebetale et personligt tillæg.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Kommunen skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år. Se hertil afsnit 3 om forældelsesregler.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket kommunen kunne kræve at få
fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet.
Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Kommunen skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis kommunen i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
5) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
6) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret
eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFPERTI (Tilbagebetaling af personligt tillæg)

R_1_1
R_1_2

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFPERTI (Tilbagebetaling af personligt tillæg)

R_2_1a

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades
0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med
50.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb
til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_15
R_6_16

Forfaldsdato skal ligge efter Stiftelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_3
R_6_1

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.5 – Havneydelser
(KFHAVNY).

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter manglende betaling af en ydelse leveret i forbindelse med en kommunal havn, eksempelvis leje af kran, leje af skur, brug af rampe m.v. samt manglende betaling for
leje af plads til båd, kajak o.l.
Derudover omfatter fordringstypen fordringer, hvor Fordringshaver ikke ønsker at gøre brug af
en gældende søpanteret, eller hvor der er opstået en restfordring, efter at søpanteretten er gjort
gældende.
Det er udelukkende fordringer opstået i forbindelse med kommunale havne, der kan oversendes
i fordringstypen KFHAVNY.
Fordringer omfattet af denne fordringstype er civilretlige uden lønindeholdelses- og udpantningsret.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

Offentlige havneafgifter, kanal, vandvejs- og lodsafgifter, jf. KFHAVNA.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Kommunalfuldmagten
Det følger af Erhvervsforvaltningsret, 1. udgave 2016 af Bent Ole Gram Mortensen (red.), Rikke
Gottrup, Carina Risvig Hamer, Bassah Khalaf, Hanne Marie Motzfeldt, s. 464 ff., at
"Kommunalfuldmagten handler om, hvilke opgaver en kommune kan varetage på ulovbestemt grundlag. Der er tale om dispositioner af økonomisk karakter (faktisk forvaltningsvirksomhed), men ikke myndighedsafgørelser med karakter af påbud, forbud og
dispensationer. Kommunalfuldmagten sætter en række begrænsninger for, hvilke typer
aktiviteter kommunerne kan indgå i, så grænsen mellem privat og offentlig virksomhed
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ikke forrykkes og konkurrencen i den private sektor ikke påvirkes. Kommunalfuldmagten
indeholder derfor en række principper mv., der skal sikre, at kommunen agerer i overensstemmelse med det formål, som kommuner nu engang har.
En række grundsætninger (også omtalt som kriterier, principper og hensyn) danner
grundlag for afgrænsningen af kommunalfuldmagten, og afklaringen af om en aktivitet
eller støtte er lovlig i henhold til kommunalfuldmagten.”
2.2
SKATs juridiske vejledning
Af SKATs juridiske vejledning 2021-1, G.A.3.7.3 Civilretlige fordringer fremgår:
”Civilretlige fordringer er en gruppe af forskellige fordringstyper, hvor kravets opståen og
størrelse er meget varierende.
Når en offentlig fordring karakteriseres som en civilretlig fordring, er det typisk fordi fordringen ikke er tillagt udpantnings- eller lønindeholdelsesret, og derfor kun kan inddrives
i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.
De civilretlige fordringer, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, er karakteriseret ved, at
•
•
•

fordringens kreditor skal være en offentlig myndighed
fordringen skal være opstået som led i den offentlige myndigheds virksomhed
fordringen ikke er opstået som led i den offentlige myndigheds udøvelse af sin, i
henhold til lovgivningen, offentligretlige myndighedsudøvelse.”

2.3
Fordringstypens klassificering som civilretligt krav
Såfremt en fordring klassificeres som værende civilretlig, er det som udgangspunkt omfattet af
bilag 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesloven”). Dette indebærer, at der, som hovedregel, ikke vil kunne
foretages lønindeholdelse eller udpantning for kravet efter henholdsvis §§ 10 og 11 i gældsinddrivelsesloven, jf. bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Dog findes der nogle undtagelser til denne
hovedregel, der medfører, at der for visse fordringer, uanset deres klassificering som en civilretlig fordring, kan foretages lønindeholdelse eller udpantning.
En civilretlig fordring er ifølge forarbejderne til gældsinddrivelsesloven karakteriseret ved, at en
uenighed mellem den relevante myndighed og skyldner om fordringens berettigelse typisk vil
være et domstolsanliggende, da der ikke i det administrative klagesystem er mulighed for at få
afklaring. Herudover har Skatteministeriet i notat af 7. marts 2017 vedrørende lovforslag nr. L
137 - forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. angivet, at:
"Grænsen mellem civilretlige fordringer, dvs. pengekrav, der har deres udspring i civilretten, der indeholder regler om forholdet mellem fysiske og juridiske personer samt myn-
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digheder, hvis forholdet hviler på navnlig aftaleretlige, ejendomsretlige, formueretlige, familieretlige og personretlige regler, og offentligretlige fordringer er somme tider flydende.
De civilretlige fordringer kendetegnes som regel ved, at en tvist om fordringens berettigelse typisk vil være et domstolsanliggende, hvorimod lovgiver normalt har sørget for en
rekursmulighed for skyldnere, der anfægter berettigelsen af offentligretlige fordringer."
Gældsinddrivelsesloven indeholder i dag en negativ afgrænsning af de fordringer, der kan klassificeres som værende civilretlige, og som derfor ikke er underlagt de sædvanlige inddrivelsesskridt i form af udpantning og lønindeholdelse. Dette indebærer, at der for den enkelte fordring
må foretages en konkret vurdering af, om den pågældende fordring kan anses som værende
civilretligt eller ej, og - i bekræftende fald - om den kan anses for at være omfattet af en af
undtagelserne i bilag 1.
Fordringer omfattet af fordringstypen KFHAVNY er civilretlige krav, som ikke er omfattet af en
af undtagelserne oplistet i I., a., i.-vi. eller II., a., i.-vi., i bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Derfor
kan der ikke foretages lønindeholdelse eller udpantning efter henholdsvis § 10 og § 11 i gældsinddrivelsesloven for fordringer omfattet af KFHAVNY.
2.4
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter,
gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
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3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
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Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved
forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
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I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 30.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 25.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Fordringshaver
har oplyst, at langt de fleste fordringer skønnes at ligge under en beløbsmæssig øvre grænse
på 30.000 kr.
Det er aftalt, at feltet hovedstol maksimalt kan udfyldes med et beløb på 30.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 30.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 30.000
kr.
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4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFHAVNY.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Fordringshaver har oplyst, at fordringsperioden almindeligvis ikke er længere end et år.
Feltet ”fordringsperiode” skal udfyldes med en periode på maksimalt ét år. Perioden kan krydse
et kalenderår.
Fordringshaver skal i periode start angive den første dag i perioden, og i feltet periode slut angive den sidste dag i perioden. Hvis fordringen kun relaterer sig til en bestemt dag, skal Fordringshaver angive den samme dag i feltet ”periode start” og ”periode slut”.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
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Anvendelse af fordringstypen forudsætter, at der er indgået en aftale om betaling af ydelsen.
Feltet ”stiftelsesdato” skal udfyldes med datoen for indgåelsen af aftalen.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
Det er aftalt, at feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med
stiftelsesdatoen, medmindre andet er aftalt.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Feltet ”identifikation af skyldner” udfyldes med CPR-nr., CVR-nr. eller AKR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
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forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
7) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
8) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFHAVNY (Havneydelser)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades
0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med
30.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb
til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelses- Fordringen afvises
dato
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Regel

Filterregler for KFHAVNY (Havneydelser)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_3
R_6_1

Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode
start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.6 – Offentlige havneafgifter, kanal, vandvejs- og
lodsafgifter (KFHAVNA).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter manglende betaling af offentligretlige havneafgifter, kanal- og andre
vandvejsafgifter og lodsafgifter, der opkræves af kommunen, og som er sikret ved søpanteret i
et skib i henhold til § 51, stk. 1, nr. 2 i lovbekendtgørelse nr. 1505 af 17. december 2018 Sølov
(herefter ”søloven”).
Det er alene fordringer opstået i forbindelse med kommunale havne, der kan oversendes i fordringstypen KFHAVNA.
For at fordringer kan oversendes i KFHAVNA skal der således være tale om 1) offentligretlige
havneafgifter, der 2) er sikret ved søpanteret i skib, og som 3) opkræves i forbindelse med en
kommunal havn. Det er Fordringshavers ansvar at vurdere, hvorvidt fordringerne opfylder betingelserne for at kunne oversendes i fordringstypen KFHAVNA.
Fordringer med søpanteret i skib har fortrinsret frem for andre hæftelser i skibet, jf. sølovens §
52, stk. 1.
Fordringer kan kun oversendes til inddrivelse i fordringstypen KFHAVNA, såfremt Fordringshaver ønsker at gøre søpanteretten gældende på oversendelsestidspunktet, dvs. tvangsrealisere
båden med henblik på, at et eventuelt provenu skal dække fordringen. En eventuel restfordring,
der ikke er dækket af provenuet i forbindelse med salg af skibet, kan oversendes i KFHAVNY.
Såfremt Fordringshaver ikke ønsker at gøre søpanteretten gældende, skal fordringen ligeledes
oversendes i KFHAVNY.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Fordringsnote (Note ved oversendelse af fordringen til inddrivelse)
Fordringer omfattet af denne fordringstype behandles som hovedregel manuelt i Gældsstyrelsen, da fordringer sikret ved søpanteret har fortrinsret i det pågældende skib samt er undergivet
særlige forældelsesregler. Som følge heraf omfatter fordringstypen alene fordringer, hvor Fordringshaver ønsker at gøre søpanteretten gældende, således at fordringen alene søges inddrevet via denne.
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For at sikre at fordringen udtages til manuel behandling, skal Fordringshaver i forbindelse med
oversendelse af fordringen til inddrivelse i Gældsstyrelsen oversende følgende note:
Feltet udfyldes med ”Fordringen er sikret ved gældende søpanteret”.
1.3
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

Havneydelser, jf. KFHAVNY
DET RETLIGE GRUNDLAG

Det retlige grundlag for fordringstypen KFHAVNA udgøres af søloven og lovbekendtgørelse af
lov nr. 457 af 23. maj 2012 om havne (herefter "havneloven").
2.1
Søloven
Af sølovens § 51 fremgår bl.a.:
”Følgende fordringer er sikret ved søpanteret i skibet:
1) (…)
2) Offentligretlige og privatretlige havneafgifter, kanal- og andre vandvejsafgifter og
lodsafgifter.
3) (…)
4) (…)
5) Bjærgeløn, erstatning for fjernelse af vrag og bidrag til almindeligt havari.
Stk. 2. Søpanteret opstår, hvad enten kravet er rettet mod skibets reder, ejer, bruger,
befragter eller disponent.
Stk. 3. (…).”
Af sølovens § 52 fremgår:
”Søpanteret i skib har fortrinsret frem for andre hæftelser i skibet.
Stk. 2. Søpanterettigheder fyldestgøres i den rækkefølge, i hvilken de er nævnt i § 51,
stk. 1, og de, der er nævnt under samme nummer, har indbyrdes lige ret. Dog skal de,
der er nævnt i § 51, stk. 1, nr. 5, fyldestgøres forud for andre søpanterettigheder, der er
opstået tidligere, og i forholdet mellem de rettigheder, der er nævnt i nr. 5, skal de yngre
rettigheder fyldestgøres forud for de ældre.”
Af sølovens § 55 fremgår:
”Søpanteret i skib forældes 1 år efter kravets opståen.
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Stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes ved arrest eller udlæg i skibet inden fristens udløb,
såfremt arresten eller udlægget efterfølges af tvangsauktion.
Stk. 3. Forældelsesfristen løber ikke, så længe søpanthaveren er retsligt forhindret i at
gøre arrest eller udlæg i skibet, men kan i øvrigt ikke suspenderes eller afbrydes.”
2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
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Der gælder særskilte forældelsesregler for søpanteretten. Reglerne er uddybet i afsnit 3.1-3.2.
Det bemærkes, at selve fordringen på manglende betaling af offentligretlige havneafgifter, kanal- og andre vandvejsafgifter og lodsafgifter stadig forældes efter forældelseslovens almindelige regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for søpanteretten
Det følger af sølovens § 55, stk. 1, at:
"Søpanteret i skib forældes 1 år efter kravets opståen.”
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt skal således regnes fra kravets opståen. Det følger
af U 1921.908 S.H.D, at tidspunktet for kravets opståen er tidspunktet, hvor kravet forfalder til
betaling.
3.2
Forældelsesfristens længde for søpanteret
Det følger af sølovens § 55, at:
"Søpanteret i skib forældes 1 år efter kravets opståen.
Stk. 2. Forældelsesfristen afbrydes ved arrest eller udlæg i skibet inden fristens udløb,
såfremt arresten eller udlægget efterfølges af tvangsauktion.
Stk. 3. Forældelsesfristen løber ikke, så længe søpanthaveren er retsligt forhindret i at
gøre arrest eller udlæg i skibet, men kan i øvrigt ikke suspenderes eller afbrydes."
Forældelsesfristens længde for søpanteretten er således 1 år. Hertil fremgår det, at forældelsesfristen afbrydes ved arrest eller udlæg i skibet inden fristens udløb, såfremt arresten eller
udlægget efterfølges af tvangsauktion. Østre Landsret har i U 1992.828 anført, at det ikke er
tilstrækkeligt til at afbryde forældelsen, at begæring om foretagelse af arrest, henholdsvis udlæg,
er indgivet til fogedretten inden udløbet af 1 års fristen, men at det må kræves, at der inden
fristens udløb er dekreteret arrest eller udlæg, og at der derefter uden ufornødent ophold afholdes tvangsauktion.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 30.000 kr. Der er afdraget 9.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 21.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Hovedstolen for
nærværende fordringstype følger ikke eksplicit af det retlige grundlag. Fordringshaver har dog
oplyst, at langt de fleste fordringer skønnes at ligge under en beløbsmæssig øvre grænse på
50.000 kr.
Det er aftalt, at feltet hovedstol maksimalt kan udfyldes med et beløb på 50.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 30.000 kr. Der er afdraget 9.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 30.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFHAVNA.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
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Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, hvori fordringen er specificeret. For denne fordringstype er det samtidig et krav, at Fordringshaver direkte i beskrivelsesfeltet skal angive det skib, som søpanteretten er sikret i.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Det er aftalt, at fordringsperioden maksimalt kan udgøre et år. Fordringsperioden kan krydse et
kalenderår.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, som betalingen vedrører. Feltet
”periode slut” udfyldes med den sidste dag i perioden, som betalingen vedrører. Hvis perioden
kun relaterer sig til en bestemt dag, udfyldes ”periode start” og ”periode slut” med samme dato.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Anvendelse af nærværende fordringstype forudsætter, at der er indgået en aftale om betaling
af havneafgift, kanal- og andre vandvejsafgifter eller lodsafgifter.
Feltet ”stiftelsesdato” skal udfyldes med datoen for indgåelsen af aftalen.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
Det er aftalt, at feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med
stiftelsesdatoen, medmindre andet er aftalt.
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4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Fordringshaver skal udfylde feltet ”identifikation af skyldner” med CPR-nr., CVR-nr. eller AKRnr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype er reguleret i søloven. Det
fremgår af sølovens § 55, stk. 1, at søpanteret i skib forældes 1 år efter kravets opstået.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt skal således regnes fra kravets opståen. Det følger
af U 1921.908 S.H.D, at tidspunktet for kravets opståen er tidspunktet, hvor kravet forfalder til
betaling. Se afsnit 3.
Af hensyn til længden af forældelsesfristen for søpanteret, er det aftalt, at feltet forældelsesdato
skal udfyldes med den sidste dag, hvor søpanteretten består.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
9) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
10) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFHAVNA (Offentlige havneafgifter, kanal,
vandvejs- og lodsafgifter)

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFHAVNA (Offentlige havneafgifter, kanal,
vandvejs- og lodsafgifter)

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1
R_2_8

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades
0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med
50.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb
til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_19
R_6_20

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode
start
R_7_1
Stiftelsesdato skal være udfyldt
R_7_2
Forfaldsdato skal være udfyldt
R_7_3
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
R_7_4
Periode start skal være udfyldt
R_7_5
Periode slut skal være udfyldt
R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.7 – Gebyr ved redningsberedskabets udrykning
til blinde alarmer
(KFGERBA).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer. Hver blinde alarm udgør én selvstændig fordring. Dette gælder også, såfremt der er flere blinde alarmer på den samme dag.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

Det retlige grundlag for fordringstypen KFGERBA følger af lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april
2017 om beredskab (herefter ”beredskabsloven”).
2.1
Beredskabsloven
Af beredskabslovens § 23 a fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren
til dækning af udgifterne ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer,
der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal opkræves et gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifterne for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer i
forbindelse med de i stk. 1 nævnte anlæg.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de faktiske
omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse med tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer samt ved udrykning til blinde alarmer.”
2.2
Forarbejder til beredskabsloven
Af forslag til lov nr. 167 af 31. marts 2016 om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler fremgår det under bemærkninger til de enkelte bestemmelser, til nr. 15, der vedrører indsættelse af
§ 23 a, at:
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”Efter § 23 a kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der ved redningsberedskabets
udrykning til blinde alarmer fra brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen
er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet, skal opkræves et
gebyr fra anlægsejeren til dækning af udgifter i forbindelse med udrykningen. Forsvarsministeren meddeler gebyrets størrelse, der fastsættes som gennemsnitsomkostningerne i forbindelse med udrykninger til blinde alarmer fra sådanne anlæg. Bestemmelsen
blev indsat ved lov nr. 339 af 17. maj 2000 om ændring af beredskabsloven, lov om orlov
og lov om ferie.
Med forslaget tilvejebringes lovhjemmel til, at kommunalbestyrelsen, ud over et gebyr for
redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer fra lovpligtige automatiske brandtekniske installationer, kan opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af omkostningerne ved tilslutning til og overvågning af lovpligtige automatiske brandtekniske installationer.
Det foreslås, at det fremover er kommunalbestyrelsen, der fastsætter gebyrernes størrelse svarende til de faktiske omkostninger, som redningsberedskabet har i forbindelse
med tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer, der i henhold til lovgivningen er etableret med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet samt ved udrykning til blinde alarmer fra disse anlæg. Med forslaget ændres således de beregningsprincipper, der hidtil har været gældende i relation til gebyret for udrykning til blinde alarmer.
Ved fastlæggelse af gebyrets størrelse er det en forudsætning, at indtægterne ved gebyret og udgifterne forbundet med de pågældende sagsområder nogenlunde ækvivalerer
hinanden i overensstemmelse med reglerne herfor. Kommunerne bør således foretage
et skøn på kvalificeret grundlag over redningsberedskabets forventede udgifter i forbindelse med hhv. tilslutning og overvågning af brandtekniske installationer og udrykning til
blinde alarmer og fastlægge gebyret, så det svarer til udgifterne forbundet med opgaven.
Som en konsekvens af lovforslaget vil Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 636 af 11.
juni 2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer blive ophævet.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
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Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken
betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
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I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved
forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-
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årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 8.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 4.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Der ses ikke af
det retlige grundlag at fremgå en hovedstol.
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Det er aftalt, at feltet hovedstol maksimalt kan udfyldes med et beløb på 10.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 8.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 8.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFGERBA.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i feltet beskrivelse skal angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Fordringer omfattet af denne fordringstype relaterer sig til en bestemt dag, dvs. der er tale om
”punkt i tid” fordringer. Fordringshavers IT-system kan imidlertid, efter det oplyste, ikke understøtte, at fordringer omfattet af denne fordringstype oversendes til inddrivelse uden en angivelse
af perioden. Parterne har derfor aftalt, at ”periode start” og ”periode slut” skal udfyldes med
stiftelsesdatoen, se afsnit 4.7.
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4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato er sammenfaldende med den dag, hvor redningsberedskabet rykker
ud til en blinde alarm, idet retten til at opkræve gebyr opstår ved gennemførelsen af udrykningen
til den blinde alarm.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med den dato, hvor redningsberedskabet rykker ud til en blindealarm.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen, hvorfor fordringen
forfalder straks, medmindre andet følger af aftale eller omstændighederne.
Det tidligste tidspunkt, hvor Fordringshaver kan opkræve fordringen er den dato, hvor redningsberedskabet rykker ud til en blinde alarm, idet det er denne hændelse, der udløser retten til at
opkræve gebyr.
Feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,

79

at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Gebyret opkræves hos anlægsejeren. Skyldner kan derfor identificeres som anlægsejeren, der
ejer blindealarmen.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal udfyldes med CVR-nr. og CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
11) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
12) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFGERBA (Gebyr ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer)

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFGERBA (Gebyr ved redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer)

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades
0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med
10.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb
til inddrivelse

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_3
R_6_1

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

Fordringen afvises
Fordringen afvises

82

83

Bilag 12.8 – Kirkegårdsydelser (KFKIRGÅ).

1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter manglende betaling for diverse kirkegårdsydelser på kommunale kirkegårde, eksempelvis manglende betaling for erhvervelse, brugsret og fornyelse af gravsteder
samt manglende betaling for vedligeholdelse af gravsted, kremering, urnenedsættelse, bisættelse, begravelse o.l.
KFKIRGÅ er en civilretlig fordringstype, der er omfattet af bilag 1 afsnit I og II, nr. 1, litra a, nr. iv
i Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter
”gældsinddrivelsesloven”). Fordringen skal således udgøre en ydelse, hvor ydelsen og taksten
fremgår af en godkendt vedtægt.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Af § 12 i lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og
kirkegårde (herefter ”lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde”) fremgår:
”Ved enhver kirkegård skal der være en af provstiudvalget godkendt vedtægt for orden
på kirkegården og dennes benyttelse, en af Kirkeministeriet godkendt standardprotokol
eller en anden af Kirkeministeriet godkendt kirkegårdsprotokol samt et kort over kirkegården.
Stk. 2. Vedtægten skal blandt andet indeholde bestemmelser om gravstedernes størrelse
og om fredningstidens længde samt takstbestemmelser vedrørende erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravsteder.
Stk. 3. – 4. (…)
Stk. 5. Kirkeministeren kan fastsætte regler om beregning af kirkegårds- og krematorietakster.”
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2.2
Cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse
Af § 3, stk. 2 i cirkulære nr. 9078 af 12. februar 2013 om betaling for gravstedserhvervelse, pleje
og vedligehold og fornyelse (herefter ”cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse”) fremgår:
”Stk. 2. Der udfærdiges regning på alle ydelser vedrørende begravelser, bisættelser og
gravsteder – uanset beløbets størrelse. Regninger for etårige vedligeholdelsesaftaler udsendes en eller to gange årligt efter vedligeholdelsesperiodens udløb. Forudbetaling kan
kræves.”
Af § 4 i cirkulære om betaling for gravstedserhvervelse fremgår:
”Regninger for andre ydelser såsom gravkastning, urnenedsættelser, anlæg eller omlægning af gravsted, pyntning af kirke, der ikke indgår i ét eller flerårig vedligeholdelsesaftale m.v. udsendes senest én måned efter arbejdets udførelse.”
2.3
SKATs juridiske vejledning
Af SKATs juridiske vejledning 2021-1, G.A.3.7.3 Civilretlige fordringer fremgår:
”Civilretlige fordringer er en gruppe af forskellige fordringstyper, hvor kravets opståen og
størrelse er meget varierende.
Når en offentlig fordring karakteriseres som en civilretlig fordring, er det typisk fordi fordringen ikke er tillagt udpantnings- eller lønindeholdelsesret, og derfor kun kan inddrives
i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.
De civilretlige fordringer, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, er karakteriseret ved, at
•
•
•

fordringens kreditor skal være en offentlig myndighed
fordringen skal være opstået som led i den offentlige myndigheds virksomhed
fordringen ikke er opstået som led i den offentlige myndigheds udøvelse af sin, i
henhold til lovgivningen, offentligretlige myndighedsudøvelse.”

2.4
Fordringstypens klassificering som civilretligt krav
Såfremt en fordring klassificeres som værende civilretlig, er det som udgangspunkt omfattet af
gældsinddrivelseslovens bilag 1. Dette indebærer, at der, som hovedregel, ikke vil kunne foretages lønindeholdelse eller udpantning for kravet efter henholdsvis §§ 10 og 11 i gældsinddrivelsesloven, jf. bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Dog findes der nogle undtagelser til denne
hovedregel, der medfører, at der for visse fordringer, uanset deres klassificering som en civilretlig fordring, kan foretages lønindeholdelse eller udpantning.
En civilretlig fordring er ifølge forarbejderne til gældsinddrivelsesloven karakteriseret ved, at en
uenighed mellem den relevante myndighed og skyldner om fordringens berettigelse typisk vil
være et domstolsanliggende, da der ikke i det administrative klagesystem er mulighed for at få
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afklaring. Herudover har Skatteministeriet i notat af 7. marts 2017 vedrørende lovforslag nr. L
137 - forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. angivet, at:
"Grænsen mellem civilretlige fordringer, dvs. pengekrav, der har deres udspring i civilretten, der indeholder regler om forholdet mellem fysiske og juridiske personer samt myndigheder, hvis forholdet hviler på navnlig aftaleretlige, ejendomsretlige, formueretlige, familieretlige og personretlige regler, og offentligretlige fordringer er somme tider flydende.
De civilretlige fordringer kendetegnes som regel ved, at en tvist om fordringens berettigelse typisk vil være et domstolsanliggende, hvorimod lovgiver normalt har sørget for en
rekursmulighed for skyldnere, der anfægter berettigelsen af offentligretlige fordringer."
Gældsinddrivelsesloven indeholder i dag en negativ afgrænsning af de fordringer, der kan klassificeres som værende civilretlige, og som derfor ikke er underlagt de sædvanlige inddrivelsesskridt i form af udpantning og lønindeholdelse. Dette indebærer, at der for den enkelte fordring
må foretages en konkret vurdering af, om den pågældende fordring kan anses som værende
civilretligt eller ej, og - i bekræftende fald - om den kan anses for at være omfattet af en af
undtagelserne i bilag 1.
Fordringer omfattet af fordringstypen KFKIRGÅ er civilretlige krav, som er omfattet af undtagelsen i afsnit I og II, nr. 1, litra a, nr. iv., der følger af bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Der kan
derfor foretages lønindeholdelse eller udpantning efter henholdsvis § 10 og § 11 i gældsinddrivelsesloven for fordringer omfattet af KFKIRGÅ.
2.5
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter,
gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
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Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken
betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
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den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved
forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
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Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 40.000 kr. Der er afdraget 9.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 31.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Der ses ikke af
det retlige grundlag at fremgå en hovedstol. Af det retlige grundlag fremgår det, at taksterne for
diverse kirkegårdsydelser ikke må overstige de faktiske omkostninger, der er forbundet med
levering af den pågældende ydelse.
Fordringshaver har oplyst, at fordringens hovedstol almindeligvis ikke overstiger 50.000 kr.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med et beløb på 50.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
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Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 40.000 kr. Der er afdraget 9.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 40.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFKIRGÅ.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er
obligatorisk for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i feltet beskrivelse skal angive en entydig identifikation, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Det er aftalt, at fordringsperioden maksimalt kan udgøre et år. Fordringsperioden kan godt
krydse et kalenderår.
Feltet fordringsperiode udfyldes med en periode på maksimalt et år.
Feltet periode start udfyldes med den første dag i perioden, som betalingen vedrører. Feltet
periode slut udfyldes med den sidste dag i perioden, som betalingen vedrører. Hvis perioden
kun relaterer sig til en bestemt dag, udfyldes periode start og periode slut med samme dato.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
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opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Ved denne fordringstype skal der være indgået en aftale, eksempelvis ved afholdelse af begravelse, bisættelse, kremering, erhvervelse af gravsted, vedligeholdelse af gravsted o.l.
Stiftelsesdatoen fastsættes til at være datoen for indgåelse af aftalen mellem eksempelvis pårørende og bedemand eller kommune og bedemand.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for aftaleindgåelsen.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen. Fordringen forfalder
derfor som straks, dvs. forfaldsdatoen er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
Feltet forfaldsdato kan tidligst udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
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4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Skyldner skal i tilfælde, hvor der er tale om en gravstedsret, identificeres som indehaveren af
gravstedsretten eller dennes befuldmægtigede.
Af kommunernes betalingsbetingelser følger det, at den, der bestiller kirkegårdsydelser (eksempelvis bedemand eller privatperson) anses for kommunens aftalepart, og som den, der får tilsendt fakturaen, og som hæfter for betalingen over for kommunen.
Fordringshaver skal udfylde feltet ”identifikation af skyldner” med CPR-nr. eller CVR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
13) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
14) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFKIRGÅ (Kirkegårdsydelser)

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFKIRGÅ (Kirkegårdsydelser)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 50.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til ind- Fordringen afvises
drivelse

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.9 – Undervisning og
leje af instrumenter, u. 25 år,
musikskoler (KFMUBØU).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på egenbetaling for undervisning samt for leje af instrumenter
på kommunale musikskoler for børn og unge op til 25 år.
Fordringer omfattet af denne fordringstype, er offentligretlige fordringer.
Fordringshaver har oplyst, at ”copydanafgiften” opkræves sammen med betaling for musikundervisningen. Da ”copydanafgiften” er en civilretlig fordring, kan ”copydanafgiften” ikke oversendes i denne fordringstype. ”Copydanafgiften” skal oversendes i fordringstypen KOCIVIL.
Fordringer på egenbetaling for undervisning samt for leje af instrumenter for voksne på 25 år og
derover skal oversendes i fordringstypen KFMUVOK.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
•
2.

Undervisning og leje af instrumenter, +25 år, musikskoler, jf. KFMUVOK.

DET RETLIGE GRUNDLAG

Det retlige grundlag for fordringstypen KFMUBØU udgøres af bekendtgørelse af lov nr. 32 af
14. januar 2014 om musik (herefter "musikloven") og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013
om musikskoler (herefter "musikskolebekendtgørelsen").
2.1
Musikloven
Af musiklovens § 3 a, stk. 1, fremgår:
”Ved en musikskole forstås en skole, der tilbyder undervisning i musik til børn og unge.”
2.2
Musikskolebekendtgørelsen
Af musikskolebekendtgørelsens § 1, stk. 1, fremgår:
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”Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere
kommuner.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
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Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken
betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
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For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved
forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
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4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 6.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Der ses ikke af
det retlige grundlag at fremgå en hovedstol.
Fordringshaver har oplyst, at fordringens hovedstol almindeligvis ikke overstiger 15.000 kr.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med et beløb på 15.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 10.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFMUBØU.
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4.5
Beskrivelse
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner. Derfor må feltet ikke
indeholde personoplysninger som fx det fulde CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, journalnummer, dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke
er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘[…]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning til regning eller lignende] af
[dato].
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Fordringsperioden kan maksimalt udgøre et år, men kan være kortere. Fordringsperioden kan
godt krydse et kalenderår.
Feltet periode start udfyldes med den første dag i perioden, som betalingen vedrører. Feltet
periode slut udfyldes med den sidste dag i perioden, som betalingen vedrører.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Det er aftalt, at stiftelsesdatoen er udtryk for den første dag i den periode, som betalingsperioden
vedrører.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
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Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen, hvorfor fordringen
forfalder straks.
Feltet forfaldsdato skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Der er tale om opkrævning af egenbetaling af undervisning og betaling af leje af instrumenter.
Skyldner kan identificeres som den person, der hæfter for betaling af undervisning eller leje af
instrumenter.
Det bemærkes hertil, at forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.
Feltet identifikation af skyldner skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
15) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
16) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
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I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.

Regel

Filterregler for KFMUBØU (Undervisning og leje af instrumenter, u. 25 år, musikskoler)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til ind- Fordringen afvises
drivelse

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFMUBØU (Undervisning og leje af instrumenter, u. 25 år, musikskoler)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

R_6_4

Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.10 – Undervisning
og leje af instrumenter, + 25
år, musikskoler (KFMUVOK).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på egenbetaling for undervisning samt for leje af instrumenter
på kommunale musikskoler for voksne på 25 år og derover.
Fordringshaver har oplyst, at ”copydanafgiften” opkræves sammen med betaling for musikundervisningen. ”Copydanafgiften” er omfattet af denne fordringstype.
Fordringer omfattet af denne fordringstype er civilretlige fordringer. Der kan ikke foretages lønindeholdelse eller udpantning for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Fordringer på egenbetaling for undervisning samt for leje af instrumenter for børn og unge under
25 år skal oversendes i fordringstypen KFMUBØU.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
•
2.

Undervisning og leje af instrumenter, u. 25 år, musikskoler, jf. KFMUBØU.

DET RETLIGE GRUNDLAG

Det retlige grundlag for fordringstypen KFMUVOK udgøres bl.a. af bekendtgørelse af lov nr. 32
af 14. januar 2014 om musik (herefter "musikloven") og bekendtgørelse nr. 673 af 14. maj 2013
om musikskoler (herefter "musikskolebekendtgørelsen").
2.1
Musikloven
Af musiklovens § 3 a, stk. 2 fremgår:
”Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde musikundervisning til voksne.”
2.2
Musikskolebekendtgørelsen
Af musikskolebekendtgørelsens § 1 fremgår:
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”Musikskolen skal tilbyde undervisning i musik til børn og unge op til 25 år i en eller flere
kommuner.
Stk. 2. Musikskolen kan desuden tilbyde undervisning til voksne. Undervisningen af
voksne udløser ikke tilskud efter § 3 c i lov om musik og efter bekendtgørelsens kapitel
3.”
2.3
SKATs juridiske vejledning
Af SKATs juridiske vejledning 2021-1, G.A.3.7.3 Civilretlige fordringer fremgår:
”Civilretlige fordringer er en gruppe af forskellige fordringstyper, hvor kravets opståen og
størrelse er meget varierende.
Når en offentlig fordring karakteriseres som en civilretlig fordring, er det typisk fordi fordringen ikke er tillagt udpantnings- eller lønindeholdelsesret, og derfor kun kan inddrives
i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.
De civilretlige fordringer, der inddrives af RIM, er karakteriseret ved, at
•
•
•

fordringens kreditor skal være en offentlig myndighed
fordringen skal være opstået som led i den offentlige myndigheds virksomhed
fordringen er ikke opstået som led i den offentlige myndigheds udøvelse af sin, i
henhold til lovgivningen, offentligretlige myndighedsudøvelse.”

2.4
Fordringstypens klassificering som civilretligt krav
Såfremt en fordring klassificeres som værende civilretlig, er det som udgangspunkt omfattet af
bilag 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesloven”). Dette indebærer, at der, som hovedregel, ikke vil kunne
foretages lønindeholdelse eller udpantning for kravet efter henholdsvis §§ 10 og 11 i gældsinddrivelsesloven, jf. bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Dog findes der nogle undtagelser til denne
hovedregel, der medfører, at der for visse fordringer, uanset deres klassificering som en civilretlig fordring, kan foretages lønindeholdelse eller udpantning.
En civilretlig fordring er ifølge forarbejderne til gældsinddrivelsesloven karakteriseret ved, at en
uenighed mellem den relevante myndighed og skyldner om fordringens berettigelse typisk vil
være et domstolsanliggende, da der ikke i det administrative klagesystem er mulighed for at få
afklaring. Herudover har Skatteministeriet i notat af 7. marts 2017 vedrørende lovforslag nr. L
137 - forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. angivet, at:
"Grænsen mellem civilretlige fordringer, dvs. pengekrav, der har deres udspring i civilretten, der indeholder regler om forholdet mellem fysiske og juridiske personer samt myndigheder, hvis forholdet hviler på navnlig aftaleretlige, ejendomsretlige, formueretlige, familieretlige og personretlige regler, og offentligretlige fordringer er somme tider flydende.
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De civilretlige fordringer kendetegnes som regel ved, at en tvist om fordringens berettigelse typisk vil være et domstolsanliggende, hvorimod lovgiver normalt har sørget for en
rekursmulighed for skyldnere, der anfægter berettigelsen af offentligretlige fordringer."
Gældsinddrivelsesloven indeholder i dag en negativ afgrænsning af de fordringer, der kan klassificeres som værende civilretlige, og som derfor ikke er underlagt de sædvanlige inddrivelsesskridt i form af udpantning og lønindeholdelse. Dette indebærer, at der for den enkelte fordring
må foretages en konkret vurdering af, om den pågældende fordring kan anses som værende
civilretligt eller ej, og - i bekræftende fald - om den kan anses for at være omfattet af en af
undtagelserne i bilag 1.
Fordringer omfattet af fordringstypen KFMUVOK er civilretlige krav, som ikke er omfattet af en
af undtagelserne oplistet i I., a., i.-vi. eller II., a., i.-vi., i bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Der kan
derfor ikke foretages lønindeholdelse eller udpantning efter henholdsvis § 10 og § 11 i gældsinddrivelsesloven for fordringer omfattet af KFMUVOK.
2.5
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere
ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det
offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
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3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken
betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
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Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
4) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
5) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
6) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved
forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
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I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 6.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende. Der ses ikke af
det retlige grundlag at fremgå en hovedstol.
Fordringshaver har oplyst, at fordringens hovedstol almindeligvis ikke overstiger 15.000 kr.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med et beløb på 15.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.

Eksempel:
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En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 10.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFMUVOK.
4.5
Beskrivelse
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner. Derfor må feltet ikke
indeholde personoplysninger som fx det fulde CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af
øvrige stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
Fordringsperioden kan maksimalt udgøre et år, men kan være kortere. Fordringsperioden kan
godt krydse et kalenderår.
Feltet periode start udfyldes med den første dag i perioden, som betalingen vedrører. Feltet
periode slut udfyldes med den sidste dag i perioden, som betalingen vedrører.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
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”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Det er aftalt, at stiftelsesdatoen er udtryk for den første dag i den periode, som betalingsperioden
vedrører.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen, hvorfor fordringen
forfalder straks.
Feltet forfaldsdato skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
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Der er tale om opkrævning af egenbetaling af undervisning og betaling af leje af instrumenter.
Skyldner kan identificeres som den person, der hæfter for betaling af undervisning eller leje af
instrumenter.
Feltet identifikation af skyldner skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
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Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
17) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
18) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFMUVOK (Undervisning og leje af instrumenter, +25 år, musikskoler)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato
ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFMUVOK (Undervisning og leje af instrumenter, +25 år, musikskoler)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til ind- Fordringen afvises
drivelse

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 12.11 – Undervisning,
kommunale kulturskoler, dramaskoler o.l. (KFDRAKU).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på egenbetaling for undervisning på kommunale kulturskoler,
dramaskoler, teaterskoler o.l.
Fordringshaver har oplyst, at ”copydanafgiften” opkræves sammen med betaling for undervisningen. ”Copydanafgiften” er omfattet af denne fordringstype.
Fordringer omfattet af denne fordringstype er civilretlige fordringer. Der kan ikke foretages lønindeholdelse eller udpantning for fordringerne omfattet af denne fordringstype.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
SKATs juridiske vejledning
Af SKATs juridiske vejledning 2021-1, G.A.3.7.3 Civilretlige fordringer fremgår:
”Civilretlige fordringer er en gruppe af forskellige fordringstyper, hvor kravets opståen og
størrelse er meget varierende.
Når en offentlig fordring karakteriseres som en civilretlig fordring, er det typisk fordi fordringen ikke er tillagt udpantnings- eller lønindeholdelsesret, og derfor kun kan inddrives
i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.
De civilretlige fordringer, der inddrives af RIM, er karakteriseret ved, at
•
•
•

fordringens kreditor skal være en offentlig myndighed
fordringen skal være opstået som led i den offentlige myndigheds virksomhed
fordringen er ikke opstået som led i den offentlige myndigheds udøvelse af sin, i
henhold til lovgivningen, offentligretlige myndighedsudøvelse.”
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2.2
Fordringstypens klassificering som civilretligt krav
Såfremt en fordring klassificeres som værende civilretlig, er det som udgangspunkt omfattet af
bilag 1 i Lovbekendtgørelse nr. 1332 af 16. juni 2021 om inddrivelse af gæld til det offentlige
(herefter ”gældsinddrivelsesloven”). Dette indebærer, at der, som hovedregel, ikke vil kunne
foretages lønindeholdelse eller udpantning for kravet efter henholdsvis §§ 10 og 11 i gældsinddrivelsesloven, jf. bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Dog findes der nogle undtagelser til denne
hovedregel, der medfører, at der for visse fordringer, uanset deres klassificering som en civilretlig fordring, kan foretages lønindeholdelse eller udpantning.
En civilretlig fordring er ifølge forarbejderne til gældsinddrivelsesloven karakteriseret ved, at en
uenighed mellem den relevante myndighed og skyldner om fordringens berettigelse typisk vil
være et domstolsanliggende, da der ikke i det administrative klagesystem er mulighed for at få
afklaring. Herudover har Skatteministeriet i notat af 7. marts 2017 vedrørende lovforslag nr. L
137 - forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. angivet, at:
"Grænsen mellem civilretlige fordringer, dvs. pengekrav, der har deres udspring i civilretten, der indeholder regler om forholdet mellem fysiske og juridiske personer samt myndigheder, hvis forholdet hviler på navnlig aftaleretlige, ejendomsretlige, formueretlige, familieretlige og personretlige regler, og offentligretlige fordringer er somme tider flydende.
De civilretlige fordringer kendetegnes som regel ved, at en tvist om fordringens berettigelse typisk vil være et domstolsanliggende, hvorimod lovgiver normalt har sørget for en
rekursmulighed for skyldnere, der anfægter berettigelsen af offentligretlige fordringer."
Gældsinddrivelsesloven indeholder i dag en negativ afgrænsning af de fordringer, der kan klassificeres som værende civilretlige, og som derfor ikke er underlagt de sædvanlige inddrivelsesskridt i form af udpantning og lønindeholdelse. Dette indebærer, at der for den enkelte fordring
må foretages en konkret vurdering af, om den pågældende fordring kan anses som værende
civilretligt eller ej, og - i bekræftende fald - om den kan anses for at være omfattet af en af
undtagelserne i bilag 1.
Fordringer omfattet af fordringstypen KFDRAKU er civilretlige krav, som ikke er omfattet af en
af undtagelserne oplistet i I., a., i.-vi. eller II., a., i.-vi., i bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Der kan
derfor ikke foretages lønindeholdelse eller udpantning efter henholdsvis § 10 og § 11 i gældsinddrivelsesloven for fordringer omfattet af KFDRAKU.
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter,
gebyrer og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det
offentlige med senere ændringer (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag
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Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret
for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens § 2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller
den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, som hovedregel skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er
udløbet, uden at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde
forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer med senere ændringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på
penge eller andre ydelser, medmindre andet følger af særlige bestemmelser om forældelse i
anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister
eller andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne
fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens
regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne
kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken
betaling anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen
angiver, betegnes normalt som forfaldstiden.
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I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens
§ 2, stk. 2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb,
at skyldneren har haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks. tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være
den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens
og størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig
forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en
eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af
andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind
under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for
fordringer under denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved
forlig, dom, betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens
og størrelse er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-
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årig forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse
eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en
dom eller i et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra
fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den
31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12.
oktober 2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31.
december. Reglen har kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden
betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers
og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske
stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end
hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 6.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
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Fordringshaver har oplyst, at fordringens hovedstol almindeligvis ikke overstiger 15.000 kr.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med et beløb på 15.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere
end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 10.000
kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have
hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFDRAKU.
4.5
Beskrivelse
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner. Derfor må feltet ikke
indeholde personoplysninger som fx det fulde CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og barnets
fulde navn, barnets fornavn(e), barnets eventuelle mellemnavn(e), barnets efternavn(e)
og barnets adresse(r).
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af
øvrige stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Fordringshaver må også angive fødselsdato (DD.MM.ÅÅÅÅ) eller BG-nummer, såfremt barnet
ikke har en registreret fødselsdato, for barnet, som fordringen vedrører.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start” og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over
(herefter ”periodens længde”).
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Fordringsperioden kan maksimalt udgøre et år, men kan være kortere. Fordringsperioden kan
godt krydse et kalenderår.
Feltet periode start udfyldes med den første dag i perioden, som betalingen vedrører. Feltet
periode slut udfyldes med den sidste dag i perioden, som betalingen vedrører.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen
opstår. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets
Forlag, side 153, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger
er indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er
indtruffet.”
Det er aftalt, at stiftelsesdatoen er udtryk for den første dag i den periode, som betalingsperioden
vedrører.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Det følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre
andet følger af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Torsten Iversen, Obligationsret, 1. del, 6. udgave, 2019, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, side 157ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen, hvorfor fordringen
forfalder straks.
Feltet forfaldsdato skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag,
da skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste
tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere
dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt
mellem Fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af Fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato. Hvis der foreligger en særlig situation,
fx hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes,
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at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i
rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved
angivelse af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer,
som hæfter for fordringen.
Skyldner kan identificeres som den person, der hæfter for betaling af undervisning.
Det bemærkes hertil, at forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere, jf. gældsinddrivelsesbekendtgørelsens § 10, stk. 8.
Feltet identifikation af skyldner skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige
forældelsesdato, som skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor
fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i
lovgivningen, hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i
sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode
har været suspenderet. Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren,
regnes den 3-årige forældelsesfrist først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have
fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen,
eksempelvis ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne
forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller
indgået forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets
indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som
kan medføre en længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse
udtrykkeligt er fastslået ved dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
19) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
20) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet udfyldes med den dato,
som Fordringshaver har påført forliget ved udsendelse af forliget til skyldner.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå,
før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen.
Filterreglerne er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og
Aftalens parter er enige om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information
om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede
adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

R_1_1
R_1_2

Filterregler for KFDRAKU (Undervisning, kommunale kulturskoler, Konsekvens hvis
dramaskoler o.l.)
reglen ikke overholdes
Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFDRAKU (Undervisning, kommunale kulturskoler, Konsekvens hvis
dramaskoler o.l.)
reglen ikke overholdes
R_2_1a Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
R_2_1b Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato

Fordringen sendes i
høring

R_2_1 Forældelsesdato skal være udfyldt
R_2_3a Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
R_2_3 Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen

Fordringen afvises

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddri- Fordringen afvises
velse

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_15 Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start
R_6_16

Fordringen afvises

R_6_19 Periode slut skal tidligst ligge 1 dag efter Periode start
R_6_20 Periode slut skal senest ligge 1 år minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12
a

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt
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