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1 Introduktion
Dette dokument indeholder en oversigt over resultatet af fordringstypesaneringen på det
kommunale forretningsområde ”Renter”. 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 ”Renter”
Fordringstyper under forretningsområdet ”Renter”
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

”Opkrævningsrenter, tidligere/indeværende
år” (REOPKIÅ)
”Rente, Opkrævning” (REOPKRÆ)
”Opkrævningsrenter, tidligere år” (REOPKTÅ)

•
•
•
•

”Kommunale morarenter (gebyrloven)”
(REOPKOM)
”Rente, Opkrævning Daginstitution”
(REOPDAG)
”Opkrævningsrenter efter renteloven”
(KFOPREN)
”Procesrenter under opkrævning”
(KOPRORE)

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 (LFF nr. 75 1991-10-30).
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) (LSF nr. 51 2017/1).

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.
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DMI-Fordringstype

Ændring

PSRM-fordringstype(r)
”Kommunale morarenter
(gebyrloven)” (REOPKOM)

”Rente, Opkrævning” (REOPKRÆ)

Der er ikke identificeret en DMIfordringstype
”Opkrævningsrenter,
tidligere/indeværende år”
(REOPKIÅ)
”Opkrævningsrenter, tidligere år”
(REOPKTÅ)

Fordringstypen erstattes af 3 nye
fordringstyper.

”Rente, Opkrævning Daginstitution”
(REOPDAG)
”Opkrævningsrenter efter renteloven”
(KFOPREN)
”Procesrenter under opkrævning”
(KOPRORE)

Der oprettes 1 ny fordringstype til
procesrenter under opkrævning.
Fordringstypen udgår og erstattes
ikke af en ny PSRM-fordringstype, Oprettes ikke i PSRM
da den ikke længere er aktuel.
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 4 nye PSRM-fordringstyper, hvoraf de 2 erstatter den ene DMI-fordringstype
(REOPKRÆ), mens den sidste (KOPRORE) er ny, da det ikke har været muligt at identificere en
DMI-fordringstype til fordringer vedrørende procesrenter under opkrævning.
Ændringerne er illustreret i figuren nedenfor:
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4 Væsentlige beslutninger og afklaringer på
forretningsområdet ”Renter”
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 renter skal alene anvendes i forbindelse
med hovedfordringer, der er onboardet til PSRM
De nye PSRM-fordringstyper til fordringer vedrørende renter kan alene anvendes ved
oversendelse af relaterede fordringer til inddrivelse i PSRM. Dvs. at de skal og kan kun benyttes,
når renter er relateret til en hovedfordring, som skal sendes til inddrivelse i PSRM.
Fordringer vedrørende renter, som er relateret til fordringstyper, der endnu ikke er tilsluttet PSRM,
kan sendes til inddrivelse i DMI i de oprindelige DMI-fordringstyper.

4.2 Fordringstyper til renter med modregningsret i børne- og
familieydelsen.
Der er oprettet en særskilt fordringstype ”Rente, Opkrævning Daginstitution” (REOPDAG) til
rentekrav, som er omfattet af modregningsadgangen i lovbekendtgørelse nr. 609 af 3. juni 2016
om en børne- og ungeydelse § 11, stk. 2. Fordringstyperne på forretningsområdet ”Daginstitution”
er på nær fordringstypen ”Klub og anden fritid efter ungdomsskoleloven” (KLFRUNG) omfattet af
modregningsadgangen i børne- og ungeydelseslovens § 11 stk. 2. Det betyder, at fordringer skal
oversendes i fordringstypen REOPDAG, medmindre der er tale om renter af fordringer omfattet af
fordringstypen KLFRUNG. Renter af fordringer omfattet af fordringstypen KLFRUNG skal
oversendes i fordringstypen ”Kommunale morarenter (gebyrloven)” (REOPKOM).

4.3 Morarenter
Morarenten er en forsinkelsesrente, som tilskrives, når debitor misligholder sin
betalingsforpligtelse. Renten har til hensigt at minimere risikoen for at debitor misligholder sin
betalingsforpligtelse, og skal derudover kompensere kreditor, hvis debitor er i
betalingsmisligholdelse. Renten tilfalder fordringshaver.
Ved beregningen af renter sondres mellem simple renter og renters rente. Efter princippet om
renters rente tilskrives der rente af selve beløbet og tidligere tilskrevne renter, dvs. samme beløb
forrentes flere gange, og der beregnes rente af renter. En simpel rente adskiller sig fra renters
rente ved, at en simpel rente ikke beregner renter af renter.
Der beregnes som hovedregel simpel rente af fordringer, medmindre adgang til at beregne renters
rente fremgår af lovgivningen, sædvane eller lignende.
Morarenter betales som hovedregel efter rentelovens § 3, stk. 1 fra den forud fastsatte forfaldsdag.
Hvis andet ikke fremgår af lovgivning, sædvane m.v. antages det som udgangspunkt, at renter
beregnes som dag-til-dag renter, dvs. skyldner udelukkende betaler morarente for det eksakte
antal dage, som skyldner er i betalingsmisligholdelse (forsinkelse). Ved dag-til-dag renter kan
fordringshaver således maksimalt opkræve morarenter for det antal dage skyldner er i
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betalingsmisligholdelse. Hvis skyldner eksempelvis skulle betale for en ydelse den 31/10-2018,
men skyldner først betaler den 11/11-2018, vil fordringshaver kunne kræve morarente for det reelle
antal dage mellem den 1/11-2018 (dagen efter forfald) til og med den 11/11-2018
(betalingsdagen).
Fordringstyperne KFOPREN og KOPRORE er dag-til-dag renter.

4.4 Renter efter rentelovens § 8 a er omfattet af fordringstypen
”Opkrævningsrenter efter renteloven” (KFOPREN)”
Af rentelovens § 8 a fremgår følgende:
”Sagsomkostninger tilkendt ved dom eller anden retsafgørelse i en borgerlig sag forrentes
fra fuldbyrdelsesfristens udløb med rente som fastsat efter § 5, stk. 1 og 2.
Stk. 2. I tilfælde af appel skal rente betales fra udløbet af fuldbyrdelsesfristen for afgørelsen
i den foregående instans, i det omfang afgørelsen om sagsomkostninger stadfæstes. Dette
gælder, selv om appel fandt sted inden fuldbyrdelsesfristens udløb eller appellen i øvrigt
havde opsættende virkning.”
Renter efter rentelovens § 8 a skal oversendes i fordringstypen ”Opkrævningsrenter efter
renteloven” (KFOPREN).

4.5 Renteberegningens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af
REOPKOM ”Kommunale morarenter (gebyrloven)” og ”Rente,
Opkrævning Daginstitution” (REOPDAG)
Social- og Indenrigsministeriet har den 7. januar 2021 offentliggjort skrivelsen ”Vedrørende
beregning af morarenter efter gebyrloven”, hvoraf følgende fremgår:
”Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk oplyst KL, at det er ministeriets retsopfattelse,
at § 3 i gebyrloven (lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af
regioner og kommuner) indebærer, at en kommunalbestyrelse, der har truffet beslutning om
at opkræve morarenter ved for sen betaling af en ydelse, kan beregne rente på kravets
forfaldsdato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen.
Det anførte indebærer, at renteberegningen ikke nødvendigvis knytter sig til en
kalendermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte.
For et krav med forfaldsdag den 15. i måneden, f.eks. den 15. december, kan der således
beregnes rente pr. denne dato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned
regnet fra denne dato. Der påbegyndes en ny rentebærende måned den 15. i
næstkommende måned, dvs. i eksemplet den 15. januar.
Social- og Indenrigsministeriet har videre for god ordens skyld bemærket, at det er en
forudsætning for, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om opkrævning af
morarenter efter gebyrlovens § 3 ved for sen betaling af en ydelse, at der ikke i den øvrige
lovgivning er særlige regler om opkrævning af morarenter ved for sen betaling af
den omhandlende ydelse, at den omhandlende ydelse er tillagt udpantningsret, og at
den omhandlende ydelse opkræves af kommunen” (UFSTs understregning)
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4.6 Fordringsperiode for fordringer omfattet af fordringstypen
”Kommunale morarenter (gebyrloven)” (REOPKOM) og ”Rente,
Opkrævning Daginstitution” (REOPDAG)
Det er aftalt med Fordringshaver, at fordringsperioden for fordringstypen REOPKOM er som følger:
•

Fordringsperioden udgør én måned.

•

Periode start angives som den første dag i perioden, og periode slut angives som den
sidste dag i perioden.

•

Der må beregnes renter fra hovedfordringens forfaldsdato.

•

Derudover betales renter pr. påbegyndt måned med en hel måneds rente, uanset at
skyldner betaler midt i renteperioden.

På workshop med KL og kommunerne den 22. april 2020 blev det drøftet, hvorvidt kommunerne
som følge af systemtekniske udfordringer måtte angive første renteperiode med en længere
periode end en kalendermåned. Af mail fra KL fremgår:
"Der er alene tale om, at man ikke teknisk kan understøtte opsplitning af renter på krav, der
opstår hen over et månedsskifte – altså med forfald i fx april og SRB i maj. Renten bliver
beregnet korrekt, men opgørelsen kan rent teknisk ikke splittes op. De efterfølgende
måneder, vil rentetilskrivning blive opgjort og beregnet månedsvis, som I ønsker det. Som
vi får det oplyst, er det mindre end 3 % af rentebærende krav, som vil være omfattet af
krav, hvor der beregnes renter hen over et månedsskifte i forbindelse med kravets
oprettelse."
På baggrund heraf har UFST besluttet at fravige kravet om en periodeangivelse på en måned.
Dette som følge af, at Fordringshaver alene oversender et begrænset antal rentefordringer i
fordringstypen REOPKOM. Det er en betingelse, at Fordringshaver overholder stamdatakravene i
øvrigt. Filterregler opsættes således, at de berørte rentefordringer sendes i høring.
Som følge af ovenstående har UFST besluttet, at der indsættes følgende afsnit under
stamdatafeltet periode, og at filterreglerne som nævnt ovenfor opsættes i overensstemmelse
hermed:
"Fordringshaver har oplyst, at i de tilfælde hvor hovedfordringens forfaldsdato og sidste
rettidige betalingsdato ikke er indeholdt i samme kalendermåned, kan rentefordringen, som
følge af systemtekniske udfordringer ved oversendelse til inddrivelse, ikke opsplittes i
måneder. På baggrund heraf er det aftalt, at fordringshaver, for den første rentefordring, må
angive en periode, der er længere end én måned, såfremt de øvrige stamdatafelter fortsat
kan udfyldes korrekt."
Det bemærkes, at ovenstående afsnit kan være tilpasset de enkelte fordringstyper i
fordringstypebilagene.
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4.7 Sidste rettidige betalingsdato for fordringer omfattet af
fordringstypen REOPKOM ”Kommunale morarenter (gebyrloven)”
og ”Rente, Opkrævning Daginstitution” (REOPDAG)
I de tilfælde, hvor der tilskrives renter umiddelbart inden oversendelse til inddrivelse, og skyldner
ikke modtager en rykker eller lignende med en ’sidste rettidig betalingsdato’ for de senest
tilskrevne renter, skal ’sidste rettidig betalingsdato’ på den seneste rentefordring udfyldes med en
dato svarende til ’forfaldsdatoen’.

4.8 Fordringsperiode for fordringer omfattet af fordringstypen
KFOPREN ”Opkrævningsrenter efter renteloven”
Dag-til-dag renter stiftes og forfalder som udgangspunkt hver dag, hvorfor betalingspligten
ligeledes indtræder hver dag. Dette vil i princippet betyde, at rentens fordringsperiode er én dag.
Af hensyn til Fordringshaver samt systemløsningen har UFST besluttet, at perioden for renter
omfattet af fordringstypen KFOPREN er som følger:
•

Periode start udfyldes med den første dag i perioden og periode slut udfyldes med den
sidste dag i perioden.

•

Det er aftalt med Fordringshaver, at fordringsperioden som udgangspunkt skal fastsættes
som én kalendermåned, men at kortere perioder tillades.

•

Den første periode kan være kortere end en kalendermåned. Den første periode kan
således være mellem 1 og 31 dage. Periode start udfyldes med datoen for første dag i
perioden. Periode slut udfyldes med den sidste dag i denne kalendermåned.

•

De efterfølgende perioder angives som udgangspunkt som en kalendermåned, hvorefter
periode start udfyldes med den første dag i kalendermåneden og periode slut udfyldes med
den sidste dag i kalendermåneden. Af hensyn til debitorsystemernes beregningsmetode
kan perioden dog være kortere end en kalendermåned, men den må ikke krydse en
kalendermåned. Såfremt hovedfordringen betales eksempelvis den 15. i måneden, kan der
ikke beregnes yderligere renter efter denne dato.

-

Den sidste kalendermåned, i hvilken hovedfordringen oversendes til inddrivelse, kan
udgøres af to perioder, der samlet maksimalt kan udgøre 31 dage.
o

Den første ”delperiode” udgør perioden fra periode start til og med overdragelsen af
hovedfordringen til inddrivelse.

o

Den anden ”delperiode” udgør perioden fra dagen efter overdragelsen af
hovedfordringen til inddrivelse til og med den sidste dag i den kalendermåned, hvor
hovedfordringen oversendes til inddrivelse. Det bemærkes, at såfremt
overdragelsen af hovedfordringen sker på en sidste dato i måneden, eksisterer der
ikke en anden periode.

4.9 Stiftelse og forfald for fordringerne omfattet af fordringstypen
KFOPREN ”Opkrævningsrenter efter renteloven”
UFST har besluttet, at stiftelses- og forfaldsdato for KFOPREN skal udfyldes med datoen svarende
til ”periode slut” af hensyn til den systemtekniske løsning i det nye inddrivelsessystem.
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Opkrævningsrenter er at betragte som en simpel rente, der stiftes og forfalder dagligt. UFST har
vurderet, at det er uhensigtsmæssigt, såfremt den daglige rente udgør en selvstændig relateret
fordring, hvilket vil øge antallet af fordringer og dermed administrationen heraf i det nye
inddrivelsessystem væsentligt. UFST har derfor truffet beslutning om, at rentefordringer, der stiftes
og forfalder dagligt, puljes i en periode på op til en kalendermåned.
Som konsekvens af ovenstående har UFST ud fra et forsigtighedsprincip besluttet, at stiftelses- og
forfaldsdato fastsættes til ”periode slut”, hvorved sikres, at alle rentefordringer er stiftet samt
forfaldne til betaling ved oversendelse til inddrivelse.

4.10 Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet
af KFOPREN ”Opkrævningsrenter efter renteloven”
Det har betydning for fastsættelse af stamdata fra hvilket tidspunkt forældelsen skal beregnes, når
der er tale om dag -til-dag renter, hvor renterne stiftes og forfalder hver dag, men renterne
tilskrives periodevis, f.eks. en måned.
Ved rentekrav der stiftes og forfalder hver dag, men hvor renten tilskrives månedligt, således at
perioden udgør en måned, har UFST besluttet, at forældelsesberegningens begyndelsestidspunkt
ud fra et forsigtighedshensyn udgør den første dag i perioden. På denne måde sikres det, at der
ikke inddrives på rentekrav, som er forældet.

4.11 Begyndelsestidspunkt for beregning af inddrivelsesrenten
Af gældsinddrivelseslovens § 5, stk. 1 fremgår:
”Fordringer under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 1, stk. 1, med
undtagelse af bøder, forrentes med en årlig rente svarende til renten i henhold til § 5, stk. 1
og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v. Renten tilskrives fra den 1. i måneden efter
modtagelsen hos restanceinddrivelsesmyndigheden. For fordringer, der tilhører
restanceinddrivelsesmyndigheden, tilskrives renten fra den 1. i måneden efter den måned,
hvori fordringen er stiftet.”
Som følge af ordlyden af bestemmelsen skal det afklares hvilken betydning dette har for
inddrivelsesrentens begyndelsestidspunkt og opkrævningsrentens sluttidspunkt, såfremt en
fordring f.eks. oversendes midt i en måned.
Det fremgår af Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige under bemærkninger til de
enkelte bestemmelser, Til § 5, at:
"Bestemmelsen fastsætter, at alle krav, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden,
med undtagelse af bødekrav, forrentes med en rente svarende til renten ifølge rentelovens
§ 5, stk. 1 og 2. Renten fastsættes herefter til en årlig rente, der svarer til den fastsatte
referencesats med et tillæg på 7 pct. Den fastsatte referencesats er den officielle
udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis den 1. januar og den 1. juli det
pågældende år. Referencesatsen med et tillæg på 7 pct. udgør pt. 11,25 pct.
Renten i henhold til stk. 1 beregnes fra den 1. i måneden efter modtagelsen af fordringen
hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Renten beregnes som en simpel rente, dvs., at der
ikke beregnes rentes rente.
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Forrentning efter denne bestemmelse samt tidspunktet, hvorfra renten beregnes, finder
ikke anvendelse, såfremt andet er fastsat i EU-retsakter.
Harmoniseringen af renten fra det tidspunkt, hvor fordringen modtages til inddrivelse, vil
ikke gribe ind i forrentningen af fordringer under opkrævning eller påvirke
opkrævningsmyndighedernes beføjelser. Kravene vil således forrentes efter de respektive
renteregler gældende under opkrævningen indtil den 1. i måneden efter modtagelsen af
fordringen hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Tilsvarende vil de gældende
fradragsregler i lovgivningen fortsat finde anvendelse i relation til renter, der påløber under
opkrævningen. Der vil eksempelvis i medfør af ligningslovens § 17 A, stk. 1, ikke – med de i
bestemmelsen angivne undtagelser – være fradragsret for renter af skatter samt told- og
forbrugsafgifter for perioden, indtil kravet modtages hos
restanceinddrivelsesmyndigheden."
Ovenstående medfører, at Fordringshaver kan opkræve opkrævningsrente indtil den 1. i måneden
efter fordringens modtagelse hos Gældsstyrelsen, og at Gældsstyrelsen først beregner rente fra
den 1. i måneden efter modtagelsen af fordringen.
Det bemærkes for god orden skyld, at der i gældsinddrivelseslovens § 5, stk. 2 er givet en
bemyndigelse til, at Skatteministeriet kan bestemme, at stk. 1 ikke skal anvendes på nærmere
angivne fordringer.

4.12 Renter med periode der overlapper med inddrivelsesrenten kan ikke
sendes til inddrivelse.
For fordringer omfattet af fordringstyperne ”Kommunale morarenter (gebyrloven)” (REOPKOM) og
”Rente, Opkrævning Daginstitution” (REOPDAG) kan perioden for den sidste renteberegning inden
oversendelse til inddrivelse overlappe med den periode, hvor der beregnes inddrivelsesrente af
hovedfordringen i PSRM. Social- og indenrigsministeriet har udtalt, at renten altid beregnes for en
hel måned frem, dvs. den kommunale morarente altid vil have en periode på mellem 28-31 dage,
beregnet fra hovedfordringens forfaldsdato. Dette medfører, at Social- og indenrigsministeriets
fortolkning giver en udfordring i relation til gældsinddrivelseslovens regler, som anfører, at der skal
beregnes inddrivelsesrente den 1. i måneden efter hovedfordringens modtagelse i PSRM. På
baggrund heraf vil der opstå dobbeltforretning. Da det ikke har været hensigten med
gældsinddrivelseslovens regler, at der pålignes både kommunale morarenter og inddrivelsesrenter
for den samme periode, vil der være opsat en filterregel, som sikrer, at rentefordringer som kan
medføre et renteoverlap afvises, og at forrentningen ikke er i strid med gældsinddrivelseslovens
regler. Dvs. såfremt periode slut ligger efter den 1. i måneden efter hovedfordringens
modtagelsesdato, vil fordringen blive afvist i PSRM.

4.13 Procesrenter, der ikke er omfattet af en dom
Som hovedregel vil Fordringshaver i forbindelse med indledning af retsforfølgning have nedlagt
påstand om betaling af renter (procesrenter). I disse tilfælde vil dommen tillige omfatte
procesrenterne.
Af Gomard m.fl., Civilprocessen 7. udgave, s. 273 fremgår, at et krav om procesrente fra sagens
anlæg kræver ingen selvstændig begrundelse, idet kravet efter rentelovens § 3, stk. 4 (og § 8),
uden videre følger af, at en sag er anlagt og fører til dom for et pengekrav. Derudover fremgår det
af U.1999 1093 /2V, at procesrente skal beregnes fra sagsanlæg, selvom påstand først var nedlagt
ved endeligt påstandsdokument, jf. retsplejelovens § 357, stk. 1 og § 363, stk. 1 sammenholdt med
§ 383.
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Som følge af ovenstående antages det, at uanset, at retten ikke af egen drift afsiger dom for
procesrenterne, når Fordringshaver ikke har nedlagt påstand herom, kan der formodentlig
opkræves procesrente for perioden fra indledning af retsforfølgning og til betaling sker. I den
forbindelse bemærkes dog, at såfremt der er afsagt dom for procesrenterne vil forældelsesfristen
udgøre 10 år, idet der foreligger et særligt retsgrundlag. Såfremt der ikke foreligger dom for
procesrenterne, er disse omfattet af den 3-årige forældelsesfrist.

4.14 Fordringsperiode for fordringer omfattet af fordringstypen
KOPRORE ”Procesrente under opkrævning”
Dag-til-dag renter stiftes og forfalder som udgangspunkt hver dag, hvorfor betalingspligten
ligeledes indtræder hver dag. Dette vil i princippet betyde, at rentens fordringsperiode er én dag.
Af hensyn til Fordringshaver samt systemløsningen har UFST besluttet, at fordringsperioden for
renter omfattet af fordringstypen KOPRORE i alle tilfælde skal fastsættes som følger:
•
•
•
•

Fra indledning af retsforfølgning og til og med domsafsigelsen.
Fra dagen efter domsafsigelsen og til og med den sidste dag i denne måned.
Herefter og frem til og med overdragelse af hovedfordringen til inddrivelse, skal perioden
for rentefordringerne angives som hele kalendermåneder.
Såfremt hovedfordringen overdrages til inddrivelse tidligere end den sidste dag i en
kalendermåned, skal perioden for den sidste kalendermåned opsplittes i to fordringer:
o Fra den første i måneden og til og med dagen, hvor hovedfordringen overdrages til
inddrivelse.
o Fra dagen efter overdragelse af hovedfordringen til inddrivelse og til og med den
sidste dag i denne kalendermåned.

4.15 Stiftelse og forfald for fordringer omfattet af fordringstypen
KOPRORE ”Procesrenter under opkrævning”
UFST har besluttet, at stiftelses- og forfaldsdato for KOPRORE skal udfyldes med datoen
svarende til ”periode slut” af hensyn til den systemtekniske løsning i det nye inddrivelsessystem.
Procesrenter stiftes og forfalder dagligt. Som konsekvens heraf har UFST ud fra et
forsigtighedsprincip besluttet, at stiftelse og forfaldsdato fastsættes til ”periode slut”.

4.16 Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt og længde for
fordringer omfattet af fordringstypen KOPRORE ”Procesrenter
under opkrævning”
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt udgør det tidligste tidspunkt, hvorfra forældelsesfristen
kan beregnes.
Det er dog aftalt, at forældelsesfristen skal beregnes fra periode start, medmindre rentefordringen
er fastslået ved dom. Såfremt rentefordringen er fastslået ved dom, skal forældelsesfristen
beregnes fra domsafsigelsen.
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4.17 Opkrævningsrenter og procesrenter for samme fordring i medfør af
renteloven
Renteloven omfatter både bestemmelser, der vedrører opkrævningsrenter og renter, der påløber
efter indledning af retsforfølgning.
Dette indebærer, at Fordringshaver kan opkræve både en opkrævnings- og en procesrente for
samme hovedfordring, eksempelvis opkrævningsrente fra skyldners betalingsmisligholdelse indtil
indledning af retsforfølgning og herefter procesrente. Såfremt hovedfordringen oversendes til
inddrivelse, vil fordringen blive pålagt inddrivelsesrenter i overensstemmelse med
gældsinddrivelseslovens regler herom.

4.18 Der oprettes ikke en fordringstype til renter af gebyrer for
offentligretlige og civilretlige fordringer
UFST har besluttet, at der ikke oprettes en fordringstype til renter af rykkergebyrer for
offentligretlige og civilretlige fordringer, idet der ikke foreligger oplysninger fra Fordringshaver om,
at der beregnes renter af sådanne fordringer i praksis.
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