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1 Introduktion
Dette dokument indeholder en oversigt over resultatet af fordringstypesaneringen på det
kommunale forretningsområde ”Gebyrer”. Formålet er at give et overblik over hvilke
fordringstyper, der er oprettet i den nye inddrivelsesløsning (PSRM) til brug for oversendelse af
fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, når den enkelte kommune er tilsluttet PSRM.
Dokumentet beskriver desuden sammenhængen mellem de fordringstyper, der anvendes i DMI
(DMI-fordringstyper) og de nyoprettede PSRM-fordringstyper samt de væsentligste beslutninger og
afklaringer, som fordringstypesaneringen er baseret på.
Forudsætninger for anvendelse af fordringstyper i PSRM
De nye PSRM-fordringstyper kan kun anvendes ved oversendelse af fordringer til PSRM. De kan
først anvendes, når den enkelte kommune er blevet teknisk tilsluttet PSRM via eget debitorsystem
og det individuelle forretningsområde er teknisk tilsluttet. PSRM-fordringstyperne erstatter DMIfordringstyperne i takt med, at den enkelte kommune tilsluttes PSRM og trinvist bliver klar til at
sende fordringer til inddrivelse i de nye PSRM-fordringstyper.
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2 Overblik over forretningsområdet ”Gebyrer”
Fordringstyper under forretningsområdet ”Gebyrer”
Tabellen nedenfor indeholder en oversigt over de fordringstyper, der er blevet anvendt ved
oversendelse af fordringer til inddrivelse i DMI, og de fordringstyper, der er blevet oprettet til brug
for oversendelse af fordringer til inddrivelse i PSRM.
DMI-Fordringstyper

PSRM-fordringstyper
•

•
•

”Gebyr og afgift til kommune” (GEAFGOP)
”Gebyr, Opkrævning” (GEOPKRÆ)

•

”Kommunale gebyrer – erindringsskrivelser”
(GEOPERI)
”Gebyr for rykkerskrivelse efter renteloven”
(KFOPGEB)

Det retlige grundlag for forretningsområdet
Fordringstyperne er omfattet og reguleret af følgende lovgivning
•
•
•
•
•
•
•

Lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der
opkræves af regioner og kommuner (herefter ”gebyrloven”).
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter
”gældsinddrivelsesloven”).
Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter
”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”).
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter
”forældelsesloven”).
Lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014 om renter og andre forhold ved forsinket betaling (herefter
”renteloven”).
Forslag til lov nr. 75 af 30. oktober 1991 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der
opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner
Forslag til lov nr. 51 af 5. oktober 2017 om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende
visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden og skattekontrolloven (Gebyr for underretninger om
udlægsforretninger)

3 Resultatet af fordringstypesaneringen
På baggrund af gennemgang af lovgivningen og kommunernes praksis, er der blevet oprettet nye
fordringstyper til brug for oversendelse af fordringer til inddrivelse i PSRM. Oprettelsen af PSRMfordringstyperne er foretaget ud fra behovet for at kunne kontrollere fordringernes retskraft,
herunder fastlæggelse af korrekt stamdatapraksis ensartet for hver enkelt fordringstype samt at
sikre overholdelse af datakravene i ”Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)”.
Sammenhængen mellem DMI-fordringstyperne og de nye PSRM-fordringstyper fremgår af tabellen
nedenfor.
DMI-Fordringstype
”Gebyr, Opkrævning” (GEOPKRÆ)

Ændring
Fordringstypen erstattes af 2 nye
fordringstyper.

PSRM-fordringstype(r)
”Kommunale gebyrer –
erindringsskrivelser” (GEOPERI)
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DMI-Fordringstype

Ændring

PSRM-fordringstype(r)
”Gebyr for rykkerskrivelse efter
renteloven” (KFOPGEB)

”Gebyr og afgift til kommune”
(GEAFGOP)

Fordringstypen udgår og erstattes
ikke af en ny PSRM-fordringstype, Oprettes ikke i PSRM
da den ikke længere er aktuel.

Der er oprettet i alt 2 nye PSRM-fordringstyper, som erstatter den ene DMI-fordringstype
(GEOPKRÆ). Der oprettes ikke en PSRM-fordringstype som erstatning for den sidste DMIfordringstype (GEAFGOP), da den ikke længere er aktuel.
Ændringerne er illustreret i figuren nedenfor:
DMI
fordringstyper

GEOPRÆ

GEAFGOP

PSRM
fordringstyper

GEOPERI

Udgår

KFOPGEB
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4 Væsentlige beslutninger og afklaringer på
forretningsområdet ”Gebyrer”
Der er i forbindelse med fordringstypesaneringen blevet foretaget en række afklaringer og truffet
beslutninger, som har haft betydning for forretningsområdet, herunder oprettelsen af nye PSRMfordringstyper samt deres stamdatakrav og filterregler. Disse afklaringer og beslutninger
gennemgås nedenfor.

4.1 De nye fordringstyper til gebyrer skal alene anvendes i forbindelse
med hovedfordringer, der er onboardet til PSRM
De nye PSRM-fordringstyper til fordringer vedrørende gebyrer kan alene anvendes ved
oversendelse af relaterede fordringer til inddrivelse i PSRM. Dvs. at de skal og kan kun benyttes,
når gebyrer relateres til en hovedfordring, som skal sendes til inddrivelse i PSRM.
Fordringer vedrørende gebyrer, som er relateret til fordringstyper, der endnu ikke er tilsluttet
PSRM, kan sendes til inddrivelse i DMI i de oprindelige DMI-fordringstyper.

4.2 Udfyldelse af ’periode start’ og ’periode slut’ for ”punkt-i-tid”fordringer (gebyrfordringer)
Stamdatafelterne ’periode start’ og ’periode slut’ anvendes til angivelse af starttidspunkt og
sluttidspunkt for en fordring. Følgende fremgår af ”Guide til ny inddrivelsesløsning (PSRM)”:
”For fordringstyper, hvor fordringsperiode er et punkt i tid, […] skal perioden ikke angives,
det kan dog i særlige tilfælde aftales, at perioden angives med samme dato i fra- og til
felterne.”
Fordringer omfattet af fordringstyperne ”Kommunale gebyrer – erindringsskrivelser” (GEOPERI) og
”Gebyrer for rykkerskrivelser efter renteloven” (KFOPGEB) relaterer sig til én bestemt dag, dvs. der
er tale om ”punkt-i-tid”-fordringer. Fordringshavers IT-system kan imidlertid, efter det oplyste, ikke
understøtte, at der ikke udfyldes datoer i periode start og slut, hvorfor perioden angives med
samme dato i begge felter.
Endvidere har UFST besluttet, at både ’periode start’ og ’periode slut’ skal udfyldes med en dato
svarende til stiftelsesdatoen.

4.3 Gebyrer omfattet af KFOPGEB
Af rentelovens § 9 b fremgår:
”For rykkerskrivelser vedrørende fordringer kan fordringshaveren kræve et gebyr, jf. stk. 2,
såfremt skrivelsen er fremsendt med rimelig grund (rykkergebyr). Fordringshaveren kan
endvidere kræve et gebyr, jf. stk. 3, for at anmode en anden om at inddrive fordringen på
fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund (inkassogebyr).
Stk. 2. Der kan kræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst for
3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Har skyldneren inden for en sammenhængende
periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold, kan der uanset 1. pkt.
højst kræves rykkergebyr for 3 skrivelser vedrørende restancerne i den pågældende periode.
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Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, som er sendt med mindst 10 dages
mellemrum.
Stk. 3. Der kan kræves et inkassogebyr på højst 100 kr.
Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 kan ikke fraviges til skade for skyldneren ved aftale, hvis der er tale
om en fordring i henhold til en aftale som nævnt i § 7, stk. 1. I andre tilfælde kan reglerne i
stk. 1-3 fraviges ved aftale eller handelsbrug eller anden sædvane i det omfang, som følger
af § 9 a, stk. 1 og stk. 2, 1. pkt.”

Fordringstypen omfatter dermed gebyrer ved erindringsskrivelser, jf. rentelovens § 9 b, stk. 1, 1.
pkt. og stk. 2 samt inkassogebyr efter rentelovens § 9 b, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3.
Særligt vedrørende rykkergebyret
Der er tale om gebyrer ved erindringsskrivelser efter rentelovens § 9 b ved opkrævning af
civilretlige fordringer. Gebyrloven finder derfor ikke anvendelse.
Der kan maksimalt opkræves et rykkergebyr på højst 100 kr. for hver rykkerskrivelse, dog højst 3
skrivelser vedrørende samme ydelse.
Særligt vedrørende inkassogebyret
Det følger af rentelovens § 9 b, stk. 1, 2. pkt., at Fordringshaver er berettiget til at kræve et
inkassogebyr, det vil sige et gebyr for at anmode en anden om at inddrive fordringen på
fordringshaverens vegne, såfremt dette er sket med rimelig grund.
Ifølge det oplyste antages inkassogebyr at udgøre et gebyr, der opkræves som betaling for
eksempelvis opgørelse af fordringen, fremsendelse af dokumentation mv. i forbindelse med
overdragelse af fordringen til inddrivelse.
Af Renteloven med kommentarer af Lars Lidencrone Petersen, 5. udgave, udgivet i 2017, fremgår,
at
-

anmodningen om inddrivelse skal således være rimeligt begrundet, og
rimelighedskravet indebærer, at fordringshaveren ikke kan kræve betaling af omkostninger, der
ligger ud over, hvad der sædvanligvis er forbundet med det pågældende inddrivelsesskridt, og at der
ikke kan kræves betaling for større samlede omkostninger, end hvad der ud fra en konkret vurdering
må anses for rimeligt.

Der ses således ikke af lovgivningen, juridisk litteratur og praksis at være holdepunkter for at
antage, at kommunerne ikke skulle være berettiget til at opkræve et inkassogebyr i forbindelse
med en fordrings oversendelse til inddrivelse.
Som følge af ovenstående har UFST besluttet, at fordringstypen ”Gebyr for rykkerskrivelser efter
renteloven” (KFOPGEB) også omfatter inkassogebyr efter rentelovens § 9 b.
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