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Bilag 4 - Medielicens
1.

ÆNDRINGSLOG

Det har været nødvendigt at foretage tilpasninger af dette materiale.
De gennemførte ændringer fremgår af nedenstående tabel.
1.1 Gennemførte ændringer
Ændring

Fordringstyper

Dato

Tilføjelse af stamdatafeltet ”Beskrivelse”:
Formål med stamdatafeltet ”Beskrivelse” er at
understøtte gældende GDPR-krav.

LIMEDIE

08.11.2021

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

08.11.2021

[Beskrivelse af ændring]

[Berørte fordringstyper]

[Dato for ændring]

[Beskrivelse af ændring]

[Berørte fordringstyper]

[Dato for ændring]

2.

AFGRÆNSNING AF FORDRINGSTYPEN

Dette bilag vedrører fordringer på medielicens i henhold til kapitel 10 i lovbekendtgørelse nr. 255 af 20.
marts 2014 om radio- og fjernsynsvirksomhed med senere ændringer (herefter ”radio- og fjernsynsloven”). Medielicens er omfattet af fordringstypekoden LIMEDIE og er en hovedfordring.
Fordringstypen LIMEDIE omfatter ikke andre fordringer end medielicens i henhold til kapitel 10 i radioog fjernsynsloven. Alle de nævnte fordringer på medielicens er placeret på fordringstypen LIMEDIE.
LIMEDIE omfatter ikke gebyrer og renter i forbindelse med opkrævningen, idet medielicens er hovedfordring for gebyrer og renter. Renter og gebyrer er således underfordringer til medielicens, og er omfattet
af fordringstypekoderne GEOPKRÆ, GEOPPBS og REOPKRÆ, jf. bilag 5-7 og skal registreres som
relaterede fordringer til LIMEDIE.
LIMEDIE omfatter endvidere ikke fordringer på kontrolafgifter, som Fordringshaver har hjemmel til at
opkræve i forbindelse med licenskontrol, jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014 om medielicens med senere ændringer (herefter ”licensbekendtgørelsen”) § 23, 1. pkt., jf. radio- og fjernsynslovens
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§ 70, stk. 2, og bøder, jf. radio- og fjernsynslovens § 93. Fordringshaver har oplyst, at Fordringshavers
hjemmel til at pålægge kontrolafgift og bøde ikke bliver udnyttet i øjeblikket, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt er oprettet fordringstyper for kontrolafgifter og bøder.

3.

DET RETLIGE GRUNDLAG

Der skal betales medielicens for apparater, som kan modtage og gengive billedprogrammer eller -tjenester, der er udsendt til almenheden, jf. radio- og fjernsynslovens § 69, stk. 1.
I medfør af radio- og fjernsynslovens § 69 a, stk. 2, er udstedt bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december
2014 om medielicens med senere ændringer (herefter ”licensbekendtgørelsen”).
Medielicensen opkræves af Fordringshaver, jf. radio- og fjernsynslovens § 69 a, stk. 1, og fordringstypen
LIMEDIE har Fordringshaver som eneste mulige fordringshaver med fordringshaver-ID 1229.
Medielicens udgør ved aftalens indgåelse for året 2017 halvårligt 1.246,- kr. inkl. moms svarende til
207,67 kr. inkl. moms månedligt, jf. licensbekendtgørelsens § 2, stk. 1, 2. pkt., og reguleres én gang årligt
pr. 1. januar, jf. licensbekendtgørelsens § 2, stk. 4.
Medielicens opgøres og betales for en 6-måneders periode forud, jf. § 2, stk. 3, medmindre licensbetaleren
vælger at betale månedligt, jf. licensbekendtgørelsens § 16, stk. 2, 2. pkt.
Betalingspligten for medielicens påhviler indehaveren/brugeren og indtræder dagen efter, at apparatet er
erhvervet/taget i brug, jf. licensbekendtgørelsen § 3, stk. 1 og 4.
Betalingspligten bortfalder dagen efter, at besiddelsen af apparatet ophører, og Fordringshaver har modtaget afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, 1. pkt.
Såfremt der mindre end 3 måneder efter en afmelding sker tilmelding igen, skal der tillige betales licens
for den mellemliggende periode, jf. licensbekendtgørelsens § 4, 2. pkt.
Medielicens betales af husstande for besiddelse af licenspligtige apparater, jf. licensbekendtgørelsens § 5,
stk. 1. En husstand omfatter licensbetaleren, hans/hendes samlevende ægtefælle eller samlever i ægteskabslignende forhold og deres hjemmeboende børn uanset alder, såfremt disse er tilmeldt Folkeregisteret
på samme adresse, jf. licensbekendtgørelsens § 5, stk. 2. Stk. 5. Husstande, hvor alle beboere er under 18
år, betaler ikke medielicens uanset besiddelsen af licenspligtige apparater, jf. § 5, stk. 5.
Hvis tilmelding ikke er sket rettidigt, beregnes efterbetaling med de licenssatser, der er gældende på det
tidspunkt, hvor licenspligten konstateres. Fordringshaver kan se bort herfra ved kortvarig forsinkelse af
tilmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 13, stk. 3.
Indtræder pligten til at betale medielicens i løbet af en måned, betales der en forholdsmæssig andel af
medielicensen, jf. licensbekendtgørelsens § 16, stk. 1.
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Forfaldstidspunktet for medielicens er forud for en betalingsperiode på den første bankdag i den kommende betalingsperiode, jf. licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt. Fordringshaver har dog oplyst, at forfaldstidspunktet for såvel nytilmeldinger som gentilmeldinger til medielicens fastsættes som fakturadato
plus 20 dage, og det er også denne dato, der oplyses over for skyldner.
Sidste rettidige betalingsdato for medielicens er ligeledes den første bankdag i den kommende betalingsperiode og falder således sammen med forfaldsdatoen, jf. licensbekendtgørelsens § 17, 2. pkt. Fordringshaver har dog oplyst, at Fordringshaver ikke bruger sidste rettidige betalingsdato, men i stedet angiver en ”betalingsfrist” på fakturaen, som er samme dato som forfaldsdatoen.
3.1
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.
Inddrivelse af krav på medielicens og kontrolafgift fra Fordringshaver er udtrykkeligt nævnt i Bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige med senere ændringer (herefter
”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”) § 1, stk. 1, og 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 fordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til RIM, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt. Tilsvarende fremgår det af licensbekendtgørelsens § 20, stk. 1, at såfremt medielicens, påløbne renter, rykkergebyr og andre skyldige beløb
stadig ikke er betalt efter sædvanlig rykkerprocedure, jf. licensbekendtgørelsens § 19, kan Fordringshaver
overlade inddrivelsen af det skyldige beløb til RIM.

4.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund, hvilket indebærer, 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”) gælder for 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 medielicens, hvorfor fordringer under fordringstypen LIMEDIE forældes efter forældelseslovens regler.
4.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
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”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.”
§ 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver, betegnes normalt
som forfaldstiden.
For medielicens er såvel forfaldsdagen som den sidste rettidige betalingsdag den første bankdag i den
kommende betalingsperiode, jf. licensbekendtgørelsens § 17, hvorfor forældelsesfristen skal regnes fra
den første bankdag i betalingsperioden for den pågældende fordring.
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. Der findes ikke
en sådan hjemmel i den relevante lovgivning for medielicens.
I tilfælde hvor skyldneren således ikke på et af disse ovenstående grundlag havde krav på fristen, men
fristen først efterfølgende er givet ensidigt af fordringshaveren, gælder reglen ikke, og en sådan frist udskyder ikke begyndelsestidspunktet for forældelsen. Såfremt Fordringshaver efterfølgende og ensidigt
meddeler en licensbetaler løbedage (udover forfaldsdatoen og den sidste rettidige betalingsdato), eksempelvis ved angivelse af en betalingsfrist i en faktura, udskyder dette således ikke begyndelsestidspunktet
for forældelsen.
Af licensbekendtgørelsens § 17 fremgår, at medielicens forfalder forud for en betalingsperiode på den
første bankdag i den kommende betalingsperiode, og at medielicensen skal betales senest på denne dag.
Betalingsfristen/forfaldsdagen for medielicens, er således den første bankdag i betalingsperioden, hvilket
også er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve at få fordringen betalt. Forældelsesfristen for medielicens skal således som udgangspunkt regnes fra den første bankdag, som er forfaldsdagen, i betalingsperioden.
På baggrund af Fordringshavers oplysninger, kan det imidlertid konstateres, at forfaldsdagen, som den
angives i Fordringshavers fakturaer, ikke i alle tilfælde svarer til den lovmæssige forfaldsdag, hvilket er
beskrevet neden for i afsnit 5.8 vedrørende stamdatafeltet ”forældelsesdato”.
4.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer på medielicens ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under fordringstypen LIMEDIE er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
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”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 11. oktober
2017, indtræder 3-års forældelse ved udløbet af den 11. oktober 2020.
Reglen i forældelseslovens § 27, stk. 1, 2. pkt., tager sigte på tilfælde, hvor fristen begynder at løbe på en
månedsdag, der ikke findes i den måned, hvor fristen udløber. Da forældelsesloven kun opererer med
frister i hele år, har reglen som udgangspunkt kun betydning i tilfælde, hvor fristen begynder at løbe den
29. februar i et skudår, idet fristen ifølge reglen vil udløbe den 28. februar 3 år senere.
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.

5.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for medielicens og på baggrund af Fordringshavers opkrævningspraksis er i det følgende angivet den mellem parterne fælles forståelse for, hvad Fordringshaver skal registrere
i de obligatoriske stamdatafelter for at sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
5.1
Definitioner af scenarier
For flere af stamdatafelterne er det ved angivelse af informationen relevant at klarlægge, hvilket scenarie
den konkrete fordring er opstået på baggrund af, dvs. om fordringen er baseret på en terminsopkrævning,
en nytilmelding eller en gentilmelding. Ved en nytilmelding kan det endvidere være nødvendigt at fastslå,
om nytilmeldingen sker tilbage i tid, pr. dags dato eller frem i tid.
5.1.1
Terminsopkrævninger
Ved ”terminsopkrævning” forstås den løbende periodevise opkrævning, når licensbetaler i forvejen er
tilmeldt licens.
Medielicens opgøres og betales for en 6-måneders periode forud, jf. licensbekendtgørelsens § 2, stk. 3,
medmindre licensbetaleren vælger at betale månedligt, jf. licensbekendtgørelsens § 16, stk. 2, 2. pkt.
En terminsopkrævning er derfor betaling forud enten for en måned eller et halvt år ad gangen.
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5.1.2
Nytilmeldinger
Ved ”nytilmelding” forstås, at skyldner enten selv henvender sig og tilmelder sig licens, eller at skyldner
er blevet tilmeldt af en licensinspektør efter en licenskontrol, jf. licensbekendtgørelsens § 26, stk. 1.
Såfremt tilmeldingen sker ved skyldners henvendelse, har Fordringshaver oplyst, at Fordringshaver lægger skyldners oplysninger om licenspligtens indtræden til grund.
Uden for ”nytilmelding” falder de tilfælde, hvor tilmeldingen sker mindre end 3 måneder efter afmelding,
da der her i stedet er tale om en ”gentilmelding”.
5.1.2.1
Nytilmeldinger tilbage i tid
Ved ”nytilmelding tilbage i tid” forstås, at skyldner tilmelder sig og oplyser at have været licenspligtig
tilbage fra et tidligere tidspunkt end tilmeldingen.
Fordringshaver har oplyst, at skyldner fremadrettet højst kan tilmeldes 3 år tilbage i tid.
5.1.2.2
Nytilmeldinger fra dags dato
Ved ”nytilmelding fra dags dato” forstås, at skyldner ved henvendelsen til Fordringshaver angiver dags
dato som første licenspligtige dag i perioden, eller at licensinspektøren tilmelder skyldner fra dags dato.
5.1.2.3
Nytilmeldinger frem i tid
Ved ”nytilmelding frem i tid” forstås, at skyldner ved tilmelding, enten ved egen henvendelse eller over
for licensinspektøren, angiver at blive licenspligtig på et bestemt tidspunkt i fremtiden.
5.1.3
Gentilmeldinger
Ved ”gentilmelding” forstås, at skyldner har gentilmeldt sig licens mindre end 3 måneder efter, at skyldner
afmeldte sig licens.
Det fremgår af licensbekendtgørelsens § 4, 1. pkt., at betalingspligten bortfalder dagen efter, at besiddelsen af apparatet ophører, og Fordringshaver har modtaget afmelding. Endvidere fremgår det af licensbekendtgørelsens § 4, 2. pkt., at hvis der efterfølgende sker tilmelding igen efter mindre end 3 måneder, skal
der tillige betales licens for den mellemliggende periode.
Fordringshaver har oplyst, at i tilfælde af gentilmelding inden for tre måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, vil skyldner blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og
frem til gentilmelding, samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
Uden for ”gentilmelding” falder de tilfælde, hvor der sker tilmelding mere end 3 måneder efter, at skyldner
afmeldte sig licens, da der her i stedet er tale om en nytilmelding.
5.1.4
Afmelding
Ved ”afmelding” forstås, at skyldner henvender sig til Fordringshaver og angiver, at licenspligten er bortfaldet eller bortfalder på en bestemt dag. Det fremgår af licensbekendtgørelsens § 4, 1. pkt., at betalingspligten bortfalder dagen efter, at besiddelsen af apparatet ophører, og Fordringshaver har modtaget afmelding.
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Fordringshaver har oplyst, at afmelding sker på basis af skyldners datoangivelser.
5.2
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter benævnt ”periode start” og ”periode slut”). For medielicens betyder det den licensperiode, som en fordring på medielicens dækker over.
5.2.1
Periodens længde
Efter det oplyste, beregner Fordringshaver licens for samtlige dage i perioden, herunder for den første dag
i perioden, periode start.
5.2.1.1
Terminsopkrævninger
Det fremgår af licensbekendtgørelsens § 2, stk. 3, at medielicens opgøres og betales for en 6-måneders
periode forud, medmindre andet er aftalt. Licensbetaler kan vælge at ændre betalingsperioden til at være
månedsvist forud, jf. licensbekendtgørelsens § 16, stk. 2.
For terminsopkrævninger er licensperioden således enten en måned eller 6 måneder.
5.2.1.2
Nytilmeldinger
For alle nytilmeldinger – dvs. både tilbage i tid, fra dags dato og frem i tid – har Fordringshaver oplyst,
at licensperioden aldrig kan være på mere end 6 måneder.
For nytilmeldinger tilbage i tid har Fordringshaver oplyst, at skyldner fremadrettet højst kan tilmeldes 3
år tilbage i tid. Licensperioden tilbage i tid opdeles på flere fordringer, der hver især ikke kan dække en
periode på mere end 6 måneder.
For nytilmeldinger fra dags dato og frem i tid har Fordringshaver oplyst, at perioden sættes til indeværende
måned plus en måned (ved månedlige opkrævninger) eller indeværende måned plus 5 måneder (ved halvårlige opkrævninger).
Licensperioden for alle nytilmeldinger er derfor op til 6 måneder.
5.2.1.3
Gentilmeldinger
Ved gentilmelding mindre end 3 måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, har Fordringshaver oplyst, at skyldner vil blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og frem
til gentilmelding, samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
Den mellemliggende licenspligtige periode fra afmelding og frem til gentilmelding kan maksimalt udgøre
3 måneder, jf. licensbekendtgørelsens § 4, 2. pkt.
Den kommende periode kan maksimalt udgøre 6 måneder, jf. licensbekendtgørelsens § 2, stk. 3.
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5.2.1.4
Periodens minimumslængde
En fordring på medielicens kan i princippet vedrøre en periode på helt ned til én dag, hvilket eksempelvis
er tilfældet, hvis skyldner afmelder sig samme dag, som den dato, han har angivet som første licenspligtige
dag, f.eks. over for en licensinspektør. Fordringshaver har dog oplyst, at den minimale periodelængde i
praksis udgør en uge (syv dage), da Fordringshaver ikke opkræver fordringer på under 50 kr.
5.2.1.5
Sammenfattende
Periodens længde kan være ned til en uge og op til 6 måneder.
5.2.2

Periode start

5.2.2.1
Terminsopkrævninger
For en terminsopkrævning på medielicens er periode start den første dag i den pågældende licensperiode,
hvad enten der er tale om månedlig eller halvårlig betaling og uanset, om den 1. i måneden er en bankdag
eller ej.
5.2.2.2
Nytilmeldinger
For alle nytilmeldinger – dvs. både tilbage i tid, fra dags dato og frem i tid – har Fordringshaver oplyst,
at registrering af perioden sker på baggrund af skyldners henvendelse og angivelse af periode. Den første
dag i perioden for en nytilmelding anser Fordringshaver, ifølge det oplyste, for at være den dag, som
skyldner angiver som værende den første licenspligtige dag, hvad enten det er dagen for henvendelse eller
en anden angivet dato tilbage i tid eller frem i tid.
Fordringshaver antager således, at kundens angivelse af periode start for licenspligten også svarer til de
faktiske forhold, og Fordringshaver foretager, efter det oplyste, ikke nogen selvstændig vurdering eller
validering af skyldners oplysninger herom.
5.2.2.3
Gentilmeldinger
Ved gentilmelding mindre end 3 måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, har Fordringshaver oplyst, at skyldner vil blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og frem
til gentilmelding samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
For den mellemliggende periode fra afmelding er sket, og indtil gentilmelding sker, anser Fordringshaver
periode start for at være den første dag i den mellemliggende periode.
Fordringen for den kommende periode kan anskues som en nytilmelding fra dags dato, hvor det på baggrund af Fordringshavers oplysninger om håndteringen af henvendelser om nytilmelding må antages, at
skyldner ved henvendelsen til Fordringshaver angiver dags dato som første licenspligtige dag i perioden.
For den kommende periode anser Fordringshaver periode start for at være datoen for gentilmelding.
5.2.3

Periode slut

5.2.3.1
Terminsopkrævninger
For en terminsopkrævning på medielicens er periode slut den sidste dag i den pågældende licensperiode,
forudsat at der ikke sker afmelding inden udgangen af den fulde licensperiode.
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5.2.3.2
Nytilmeldinger
For alle nytilmeldinger – dvs. både tilbage i tid, fra dags dato og frem i tid – er periode slut ligeledes den
sidste dag i den pågældende licensperiode, forudsat at der ikke sker afmelding inden udgangen af den
fulde licensperiode.
5.2.3.3
Gentilmeldinger
Ved gentilmelding mindre end 3 måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, har Fordringshaver oplyst, at skyldner vil blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og frem
til gentilmelding, samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
For den mellemliggende periode fra afmelding er sket, og indtil gentilmelding sker, anser Fordringshaver
periode slut for at være dagen før gentilmeldingen, da dagen for gentilmeldingen er periode start for den
kommende periode.
For den kommende periode er periode slut den sidste dag i den pågældende licensperiode, forudsat at der
ikke sker afmelding inden udgangen af den fulde licensperiode.
5.2.3.4
Særligt i tilfælde af afmelding
Det gælder for alle scenarier – dvs. terminsopkrævninger, nytilmeldinger og gentilmeldinger – at periode
slut er et andet i tilfælde af, at skyldner foretager afmelding, såfremt den sidste licenspligtige dag efter
skyldners oplysning ved afmeldingen ikke falder sammen med den sidste dag i den oprindelige periode
slut.
Som ved tilmelding sker afmelding ifølge det oplyste på basis af skyldners datoangivelser, og sidste dag
i den licenspligtige periode, periode slut, angives derfor som den dag, skyldner ved afmelding oplyser
som værende sidste dag. Fordringshaver antager således ifølge det oplyste, at skyldners angivelse af periode slut for licenspligten også svarer til de faktiske forhold, og Fordringshaver foretager efter det oplyste
ikke nogen selvstændig vurdering eller validering af skyldners oplysninger herom.
5.3
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, dvs. det tidspunkt hvor fordringen opstår. Hvad der
udgør den retsstiftende begivenhed afhænger konkret af fordringens retsgrundlag og de hertil knyttede
faktiske forhold.
Af licensbekendtgørelsens § 3, stk. 4, fremgår, at betalingspligten indtræder dagen efter, at apparatet er
erhvervet/taget i brug, og af licensbekendtgørelsens § 4 fremgår, at betalingspligten bortfalder dagen efter,
at besiddelsen af apparatet ophører, og Fordringshaver har modtaget afmelding fra kunden.
På baggrund af ovenstående retsgrundlag og de faktiske forhold forbundet med opkrævningen, er parterne
enige om, at stiftelsestidspunktet for medielicens ved oversendelse til RIM kan fastsættes som følger:
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5.3.1
Terminsopkrævninger
I henhold til licensbekendtgørelsens § 2, stk. 3, opgøres og betales medielicens for en 6-måneders periode
forud, medmindre andet er aftalt, jf. § 16, stk. 2, hvorefter licensbetaleren kan vælge, at medielicens skal
betales månedligt forud.
For de fordringer, hvor skyldner i forvejen er tilmeldt licens, er den retsstiftende begivenhed, og således
stiftelsestidspunktet, den første dag i den licensperiode, fordringen vedrører, dvs. den 1. i måneden. Udgør
en halvårlig licensperiode således datoerne fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017, er stiftelsesdatoen
for fordringen den 1. januar 2017.
Generelt gælder der for stiftelsestidspunktet, at det indtræder på tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, uanset at dette ikke er en bankdag. En fordring på medielicens kan således stiftes på en søndag, men
først forfalde til betaling om mandagen, jf. licensbekendtgørelsens § 17, hvoraf fremgår, at ”Medielicensen forfalder forud for en betalingsperiode på den første bankdag i den kommende betalingsperiode”.
For terminsopkrævninger svarer stiftelsesdatoen således til periode start.
5.3.2
Nytilmeldinger tilbage i tid
For de fordringer, hvor skyldner har tilmeldt sig licens med virkningsdato tilbage i tid, opstår spørgsmålet,
hvorvidt stiftelsestidspunktet skal angives som datoen tilbage i tid, eller om stiftelsestidspunktet skal angives som selve datoen, hvor skyldner tilmelder sig. Den egentlige licenspligt, i henhold til loven, må
antages at indtræde tilbage i tid, fra den dato, hvor skyldner over for Fordringshaver har oplyst, at skyldner
anser sig selv for at være licenspligtig. Selve fordringen opstår imidlertid reelt først ved tilmeldingen på
baggrund af skyldners henvendelse.
For at sikre at stiftelsesdatoen angives i overensstemmelse med det retlige grundlag, fastsættes stiftelsesdatoen mest korrekt tilbage i tid, dvs. fra den dag, hvor licenspligten efter skyldners angivelse indtrådte.
Tilmelder skyldner sig således medielicens den 1. januar 2017, men med virkningsdato tilbage fra den 1.
december 2016, er det på baggrund af det oplyste om Fordringshavers praksis datoen for første licenspligtige dag, som skal registreres som stiftelsesdato, hvilket i det nævnte eksempel er 1. december 2016.
For nytilmeldinger tilbage i tid svarer stiftelsesdatoen således også til periode start.
5.3.3
Nytilmeldinger fra dags dato
I forhold til nytilmeldinger må det på baggrund af Fordringshavers oplysninger om håndteringen af henvendelser om nytilmelding antages, at skyldner ved henvendelsen til Fordringshaver angiver dags dato
som første licenspligtige dag i perioden. Herved indtræder licenspligten øjeblikkeligt ved henvendelsen,
hvorfor fordringens stiftelsestidspunkt er sammenfaldende med periode start.
For nytilmeldinger fra dags dato svarer stiftelsesdatoen således også til periode start.
5.3.4
Nytilmeldinger frem i tid
I forhold til nytilmeldinger frem i tid anser Fordringshaver efter det oplyste også i disse tilfælde skyldners
henvendelse og tilmelding for en kommende periode med en konkret startdato som en angivelse af licenspligtens første dag. På baggrund af disse oplysninger og på baggrund af Fordringshavers oplysninger om
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håndteringen af henvendelser om nytilmelding må det antages, at licenspligten indtræder, og fordringen
opstår på den første dag i den af skyldner angivne periode.
For nytilmeldinger frem i tid svarer stiftelsesdatoen således også til periode start.
5.3.5
Gentilmeldinger
Ved gentilmelding mindre end 3 måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, har Fordringshaver oplyst, at skyldner vil blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og frem
til gentilmelding, samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
Fordringen for perioden forud for tilmeldingen og frem til tilmelding opstår på det tidspunkt, hvor der
sker gentilmelding. Betalingspligten i licensbekendtgørelsen § 4, 2. pkt. forudsætter ikke, at skyldneren
har været i besiddelse (ejet, lejet eller lånt, smh. licensbekendtgørelsens § 3, stk. 1) af et licenspligtigt
apparat i perioden fra afmelding til gentilmelding. Således er det ikke en eventuel genanskaffelse i den
mellemliggende periode, som er den retsstiftende begivenhed for licenspligten, men selve gentilmeldingen indenfor den angivne frist i licensbekendtgørelsens § 4, 2. pkt. Tilmeldingsdatoen er derfor udtryk for
stiftelsesdatoen i dette tilfælde.
På denne baggrund skal datoen for gentilmeldingen registreres i datafeltet ”stiftelsesdato” for fordringen
for den mellemliggende periode, medmindre Fordringshaver kan dokumentere, at skyldneren har været i
besiddelse af et licenspligtigt apparat efter afmelding og inden gentilmelding.
Fordringen for den kommende periode kan anskues som en nytilmelding fra dags dato, hvor det på baggrund af Fordringshavers oplysninger om håndteringen af henvendelser om nytilmelding må antages, at
skyldner ved henvendelsen til Fordringshaver angiver dags dato som første licenspligtige dag i perioden.
Herved indtræder licenspligten øjeblikkeligt ved henvendelsen, hvorfor fordringens stiftelsestidspunkt ligeledes er ved tilmeldingen.
På denne baggrund skal stiftelsesdatoen for begge fordringer ved gentilmelding registreres som datoen
for gentilmeldingen.
5.3.6
Sammenfattende
Sammenfattende bør Fordringshaver i feltet for ”stiftelsesdato” for fordringer på medielicens indtaste
periode start. Dog bør ”stiftelsesdato” for så vidt angår fordringer, hvor der opkræves licens op til tre
måneder bagud i tid som en konsekvens af en gentilmelding efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens §
4, registreres med en dato, der svarer til den dato, hvor skylderen har foretaget gentilmelding.
5.4
Forfaldsdato
Den traditionelle obligationsretlige forståelse af forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. I feltet skal anføres den oprindelige forfaldsdato, og det er
således ikke meningen, at Fordringshaver skal anføre datoen for udløbet af en af Fordringshaver indrømmet henstand, hvis det oprindelige forfaldstidspunkt har været udskudt herved.
En fordring på medielicens forfalder forud for en betalingsperiode på den første bankdag i den kommende
betalingsperiode, jf. licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt. Fordringshaver har dog oplyst, at forfaldsdatoen
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for nytilmeldinger i praksis angives som fakturadatoen plus 20 dage, og det er også denne forfaldsdato,
der oplyses om i opkrævningen til skyldner, ligesom det er denne dato, Fordringshaver har oplyst at beregne renter fra.
På baggrund af ovenstående retsgrundlag og de faktiske forhold forbundet med opkrævningen, er parterne
enige om, at forfaldsdatoen for medielicens ved oversendelse til RIM kan fastsættes som følger:
5.4.1
Terminsopkrævninger
Ved terminsopkrævninger, såvel månedlig som halvårlig betaling, har Fordringshaver oplyst, at forfaldsdatoen registreres som den første bankdag i betalingsperioden, hvilket følger forfaldsdatoen i licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt.
5.4.2
Nytilmeldinger tilbage i tid
For de fordringer, hvor skyldner har tilmeldt sig licens med virkningsdato tilbage i tid, må den egentlige
licenspligt, i henhold til loven, antages at indtræde tilbage i tid, fra den dato, hvor skyldner over for Fordringshaver har oplyst, at skyldner anser sig selv for at være licenspligtig.
Forfaldsdatoen er den første bankdag efter tilmeldingen, jf. licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt. Dog har
Fordringshaver oplyst, at forfaldsdatoen for nytilmeldinger i praksis er fakturadatoen plus 20 dage, og det
er på baggrund af drøftelser mellem Aftalens parter besluttet, at Fordringshaver skal registrere denne dato
i stamdatafeltet, selvom datoen afviger fra den i licensbekendtgørelsen angivne forfaldsdato.
5.4.3
Nytilmeldinger fra dags dato
I forhold til nytilmeldinger må det på baggrund af Fordringshavers oplysninger om håndteringen af henvendelser om nytilmelding antages, at skyldner ved henvendelsen til Fordringshaver angiver dags dato
som første licenspligtige dag i perioden.
Herved indtræder licenspligten øjeblikkeligt ved henvendelsen, hvorfor forfaldsdatoen ifølge licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt., er den første bankdag herefter. Dog har Fordringshaver oplyst, at forfaldsdatoen for nytilmeldinger i praksis er fakturadatoen plus 20 dage, og det er på baggrund af drøftelser mellem
Aftalens parter besluttet, at Fordringshaver skal registrere denne dato i stamdatafeltet, selvom datoen afviger fra den juridisk korrekte forfaldsdato.
5.4.4
Nytilmeldinger frem i tid
I forhold til nytilmeldinger frem i tid anser Fordringshaver, efter det oplyste, også i disse tilfælde skyldners henvendelse og tilmelding med en af skyldner angivet konkret startdato som en angivelse af licenspligtens første dag. På baggrund af disse oplysninger og på baggrund af Fordringshavers oplysninger om
håndteringen af henvendelser om nytilmelding må det antages, at licenspligten indtræder og fordringen
opstår på den første dag i den af skyldner angivne periode.
Ved tilmeldinger frem i tid, kan Fordringshaver godt udsende opkrævningen i god tid forud for forfaldsdagen, men Fordringshaver må ikke angive en forfaldsdag, der ligger før forfaldsdagen fastsat i licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt., dvs. den første bankdag i den periode, som betalingspligten vedrører. Fordringshaver må derfor ikke rykke forfaldsdatoen frem, og alle angivelser af forfaldsdag på såvel den
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oprindelige opkrævningsfaktura som ved henvisning på eventuelle efterfølgende rykkerskrivelser skal
være datoen for den første bankdag i den relevante licensperiode eller senere.
5.4.5
Gentilmeldinger
Ved gentilmelding mindre end 3 måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, har Fordringshaver oplyst, at skyldner vil blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og frem
til gentilmelding samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
Stiftelsesdatoen for begge fordringer ved gentilmelding registreres som datoen for gentilmeldingen, hvilket er beskrevet oven for under afsnit 5.3.5.
Fordringshaver har oplyst, at forfaldsdatoen ved gentilmelding efter afmelding registreres som 20 dage
fra fakturadatoen, og det er på baggrund af drøftelser mellem Aftalens parter besluttet, at Fordringshaver
fortsat skal registrere denne dato i stamdatafeltet, selvom datoen afviger fra den juridisk korrekte forfaldsdato.
5.5
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste
rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
Sidste rettidige betalingsdato er for medielicens reguleret i licensbekendtgørelsen, og er ligesom forfaldsdatoen den første bankdag i den kommende betalingsperiode, jf. licensbekendtgørelsens § 17, 2. pkt.
Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke bruger begrebet ”sidste rettidige betalingsdato”, men at
fakturaen påføres en ”betalingsfrist”. Denne betalingsfrist indeholder altid samme dato som den registrerede forfaldsdato på fordringerne.
Det er på baggrund af drøftelser mellem Aftalens parter besluttet, at Fordringshaver skal registrere denne
dato i stamdatafeltet, selvom datoen afviger fra den juridisk korrekte sidste rettidige betalingsdato.
5.6
Identifikation af skyldner
I feltet anføres CPR-nr. for den eller de personer, som hæfter for fordringen. Dette er i overensstemmelse
med § 3, stk. 2, i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen, hvorefter Fordringshaver ved oversendelse af en
fordring til RIM skal angive skyldners CPR-nr. som journalnummer, medmindre det kan godtgøres, at
sådan en oplysning ikke kan tilvejebringes.
Fordringshaver har oplyst, at følgende oplysninger om skyldner indtastes i Fordringshavers eget system:
Navn, adresse, CPR-nr. og kundenummer.
5.7
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.
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Beskrivelsesfeltet er ikke påkrævet for at identificere fordringen, men kan bruges til at beskrive udelukkende relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter.
5.8
Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt anføre den dato, hvor fordringen forælder, hvilket er den dato, hvor forældelsesfristen udløber, det vil sige den sidste dato, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som skal være indeholdt i feltet. Dette har relevans i tilfælde, hvor forældelsen er
afbrudt. Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke foretager forældelsesafbrydende skridt, dvs.
ingen afdragsordninger, henstand osv.
5.8.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelsesfristen for medielicens begynder at løbe fra forfaldsdatoen, da dette er tidligste tidspunkt, til
hvilket fordringshaver kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1, og som
beskrevet ovenfor under afsnit 4.1 om forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.
På baggrund af Fordringshavers oplysninger, kan det imidlertid konstateres, at forfaldsdagen, som den
angives i Fordringshavers fakturaer, ikke i alle tilfælde svarer til den lovmæssige forfaldsdag. Fordringshaver har således eksempelvist oplyst, at Fordringshaver ved nytilmeldinger udsteder fakturaer med en
forfaldsdag angivet som plus 20 dage fra fakturadatoen. Ved oversendelse til inddrivelse registrerer Fordringshaver således ikke den første bankdag i feltet for forfaldsdagen, men fakturadatoen plus 20 dage.
Dette vil i forhold til forældelsesberegningen medføre en længere forældelsesfrist for fordringen, således
at der potentielt kan ske inddrivelse af fordringer, som ikke er retskraftige.
Det er på denne baggrund aftalt mellem Aftalens parter, at Fordringshavers automatiske beregning af en
forældelsesdato, som oversendes sammen med fordringen til RIM, altid skal foretages fra periode start.
Baggrunden herfor er, at ved både terminsopkrævninger og nytilmeldinger vil periode start datoen oftest
være sammenfaldende med den første bankdag i betalingsperioden, og således den lovmæssige forfaldsdag. I andre tilfælde vil periode start datoen ligge på en dag, som ligger før den lovmæssige forfaldsdato,
men aldrig efter den første bankdag i betalingsperioden. En beregning af forældelsesdatoen med udgangspunkt i periode start datoen vil i sidstnævnte tilfælde føre til, at den registrerede forældelsesdato ligger
før den ordinære forældelsesdato for fordringen med det antal dage, som ikke er bankdage.
Denne metode for beregning af forældelse er således hensigtsmæssig, eftersom begyndelsestidspunktet
for forældelsesfristen ofte vil falde samme med det lovmæssige begyndelsestidspunkt, og samtidig sikres
det, med grundlag i et forsigtighedsprincip, at fordringer på medielicens aldrig registreres med en forældelsesdato, der ligger senere end fordringens ordinære forældelsesdato, når fordringer sendes til inddrivelse hos RIM.
5.8.2
Forældelsesfristens længde
Forældelsesfristens længde for medielicens er den almindelige 3-årige forældelsesfrist, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, som beskrevet ovenfor under afsnit 4.2.
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., medregnes til frister efter forældelsesloven den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra forældelsesfristen beregnes.
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Forældelsesfristen er en dag kortere, såfremt forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den 29. februar
i et skudår, idet fristen i den situation vil udløbe den 28. februar 3 år senere, jf. forældelseslovens § 27,
stk. 1, 2. pkt.
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.
Dette indebærer, at en fordring er retskraftig til og med samme månedsdag 3 år senere (såfremt begyndelsestidspunktet ikke var den 29. februar i et skudår). Udløber fristen i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller 31. december, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvor
fordringen således stadig er retskraftig.
5.8.3
Beregning af forældelsesdato
Som beskrevet skal Fordringshaver i stamdatafeltet ”forældelsesdato” anføre den dato, hvor fordringen
forælder, det vil sige den sidste dato, hvor fordringen er retskraftig.
Som nævnt er det aftalt mellem Aftalens parter, at Fordringshavers automatiske beregning af en forældelsesdato i alle scenarier skal foretages fra periode start.
Forældelsesfristens længde for medielicens er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., skal den månedsdag, der svarer til forældelsesfristens
begyndelsesdag, medregnes i fristen.
Samlet fører det til, at en fordring på medielicens fortsat er retskraftig 3 år efter forældelsesfristens begyndelsestidspunkt.
Fordringshaver har i forbindelse med Onboarding processen tilkendegivet et ønske om at foretage en
automatisk beregning af forældelsesdatoer på fordringer, der sendes til inddrivelse. En automatisk beregning må ikke føre til, at en fordring registreres med en forældelsesdato, der ligger tidligere end den dato,
hvor fordringen forælder. Det er derfor aftalt, at Fordringshaver registrerer en forældelsesdato på fordringerne i fordringstypen LIMEDIE, der svarer til datoen i feltet periode start med tillæg af 3 år.
Det vil sige, at en fordring, der er registreret med periode start dato den 1. januar 2013 vil blive registreret
med en forældelsesdato den 1. januar 2016. Dette indebærer, at en fordring på medielicens kan blive
registreret med en forældelsesdato, der ligger tidligere end fordringens korrekte forældelsesdato, men
aldrig senere.
Fordringshaver er berettiget til at registrere manuelt beregnede forældelsesdatoer på fordringer, der sendes
til inddrivelse.
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6.

REGLER I NYMF

NyMF er 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 RIM, og Aftalens parter er enige om, at filterreglerne
sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til inddrivelse hos RIM.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. NyMF vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
I det følgende beskrives de konkrete indholdsbaserede og referencebaserede adgangsregler for fordringstypen LIMEDIE.
6.1
Fordringshaver-ID skal være 1229
Det følger af radio- og fjernsynslovens § 69 a, stk. 1, at Fordringshaver er fordringshaver på fordringer
angående medielicens. Fordringshaver har fordringshaver-ID 1229, hvilket således er det eneste fordringshaver-ID, som passer til fordringstypen for medielicens LIMEDIE.
Derfor skal feltet ”Fordringshaver-ID” altid være udfyldt med 1229.
6.2
Regel-ID R_1_1: Fordringsartkoden skal være ”INDR”
Fordringshaver har oplyst, at Fordringshaver ikke sender fordringer til modregning. Dermed sender Fordringshaver alene fordringer til inddrivelse, hvorfor feltet med fordringsartskode altid skal være udfyldt
med ”INDR”.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.3
Regel-ID R_1_2: Fordringen skal altid være en hovedfordring
Medielicens er en hovedfordring og skal altid registreres som en hovedfordring. Er dette ikke tilfældet,
kan eventuelle underfordringer som gebyrer og renter til den pågældende medielicens ikke relateres til en
hovedfordring, hvilket er et krav for underfordringer.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.4
Regel-ID R_2_1: Fordringshaver skal oversende en forældelsesdato
Det er aftalt, at Fordringshaver skal medsende en forældelsesdato for fordringen ved oversendelse til inddrivelse. Fordringshaver skal således altid udfylde stamdatafeltet ”forældelsesdato” med en dato beregnet
i overensstemmelse med beskrivelsen for stamdatafeltet ovenfor i pkt. 5.8, hvorefter Fordringshaver skal
anføre forældelsesdatoen som 3 år efter periode start-datoen.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.

16

Opdateret 8. november 2021

6.5
Regel-ID R_2_5 og R_2_6: Forældelsesdatoen skal altid være lig med periode start plus 3 år
Fordringshaver beregner selv en forældelsesdato i overensstemmelse med beskrivelsen for stamdatafeltet
ovenfor i afsnit 5.8, hvorefter Fordringshaver skal anføre forældelsesdatoen som 3 år efter periode start
datoen. Forældelseskontrollen sker ved at sammenholde den beregnede forældelsesdato med stamdatafeltet periode start samt længden af den lovhjemlede forældelsesfrist, som for medielicens er 3 år, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1, hvilket er nærmere behandlet ovenfor under pkt. 4.2.
Den af Fordringshaver beregnede forældelsesdato skal således altid være lig med periode start plus 3 år.
Eksempelvis vil en fordring med periode start den 1. januar 2017 bestå reglen, hvis den af Fordringshaver
beregnede forældelsesdato er den 1. januar 2020.
6.6
Regel-ID R_3_1: Forældelsesdatoen skal ligge efter modtagelsesdatoen
Såfremt fordringens modtagelsesdato ikke ligger forud for fordringens forældelsesdato, betyder dette, at
fordringen er forældet på tidspunktet, hvor den modtages til inddrivelse.
Ved at opstille en regel om, at modtagelsesdatoen skal ligge forud for forældelsesdatoen, sikres det således, at fordringen er retskraftig på tidspunktet, hvor RIM modtager fordringen til inddrivelse.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.7
Regel-ID R_4_1: Hovedstol skal være større end 0 kr.
Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde, da den blev stiftet. En fordring kan ikke have en
hovedstol på 0 kr. eller negativ værdi, da der så ikke er tale om en fordring. Hovedstolen skal her ikke
forveksles med en ”0-fordring”, som er muligheden for at oversende en hovedfordring med et fordringsbeløb på 0 kr.
På denne baggrund skal stamdatafeltet for hovedstolen altid indeholde et beløb større end 0 kr.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.8

Regel-ID R_4_3: Hovedstolen skal være mindre end eller lig med periodens dage ganget med
8 (licensbeløb pr. dag)
Medielicens i 2017 udgør 1.246 kr. inkl. moms halvårligt svarende til 207,67 kr. inkl. moms månedligt.
Medielicensen reguleres en gang årligt, jf. licensbekendtgørelsens § 2, stk. 4. Regulering sker ifølge det
oplyste på baggrund af udviklingen i forbrugerprisindekset. Forbrugerprisindekset er de sidste fem år
totalt steget med knap 3,75 %. Hvis det antages, at denne prisudvikling fortsætter de næste fem år, og
forudsat at medielicensen fortsat reguleres efter dette indeks, vil det svare til en halvårlig pris for medielicens på 1.292 kr. i år 2022.
Det licenspligtige beløb pr. dag kan således for den kortest mulige 6 måneders periode maksimalt udgøre
1292 kr. delt med 181 dage, svarende til 7,14 kr. pr. dag. For den længst mulige 6 måneders periode vil
det licenspligtige beløb pr. dag maksimalt udgøre 1.292 kr. delt med 184 dage, svarende til 7,02 kr. pr.
dag.
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På den baggrund er reglen udformet således, at det maksimale licensbeløb pr. dag er sat til 8 kr. Reglen
sikrer, at fordringer kommer til høring, hvis hovedstolen væsentligt overstiger, hvad der er normalt i forhold til periodens dage, men samtidig tager det højde for den forventede prisudvikling inden for en kortere
årrække.
6.9
Regel-ID R_4_4: Fordringsbeløbet kan ikke være negativt
Reglen er opstillet, fordi en fordring pr. definition ikke kan være negativ. Hvis en ”fordring” er negativ,
er der – ud fra en juridisk betragtning – reelt tale om en skyld.
Med reglen kan en fordring være 0 kr., hvilket understøtter den situation, hvor fordringshaver skal kunne
indsende en såkaldt ”0-fordring” i de tilfælde, hvor en hovedfordring er indfriet, men underfordringer som
gebyrer og renter fortsat ikke er betalt. Når disse underfordringer oversendes til inddrivelse skal de kunne
relateres til en hovedfordring. En ”0-fordring” gør det muligt at overholde kravet om, at underfordringer
altid skal relateres til en hovedfordring, og samtidig kan RIM se, hvad underfordringer som gebyrer og
renter er beregnet af.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.10 Regel-ID R_4_7: Hovedstolen skal være større end eller lig med fordringsbeløbet
Hovedstolen er udtryk for det beløb, fordringen havde, da den blev stiftet. Fordringsbeløbet er fordringens
nuværende pålydende, dvs. det beløb, som oversendes til inddrivelse. Fordringsbeløbet er udtryk for hovedstolen fratrukket eventuelle indbetalinger fra skyldner, hvorfor fordringsbeløbet vil være lig med hovedstolen eller – såfremt der er indbetalt en del af fordringen – mindre end hovedstolen.
Derfor er reglen opstillet således, at hovedstolen skal være større end eller lig med fordringsbeløbet.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.11 Regel-ID R_5_1: Forfaldsdatoen skal ligge forud for modtagelsesdatoen
Den traditionelle obligationsretlige forståelse af forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan kræve fordringen betalt.
Hvis forfaldsdatoen ikke er indtrådt, kan fordringen ikke kræves betalt og derfor heller ikke sendes til
inddrivelse. Forfaldsdatoen for fordringen skal derfor ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.12 Regel-ID R_5_2: Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdatoen
Fordringer kan først overdrages til RIM, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure
forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Førend fordringen kan inddrives, skal sidste rettidige betalingsdato for fordringen i forbindelse med sædvanlig rykkerprocedure således ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.
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Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.13 Regel-ID R_5_3: Stiftelsesdatoen skal ligge forud for modtagelsesdatoen
En fordring skal i sagens natur være stiftet, før den kan opkræves og inddrives. Der kan af denne grund
ikke oversendes en fordring til inddrivelse, hvis fordringen ikke er stiftet.
Stiftelsesdatoen skal derfor ligge forud for modtagelsesdatoen hos RIM.
Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.14 Regel-ID R_5_4: Periode start skal ligge mindst 40 dage forud for modtagelsesdatoen
Der kan ikke oversendes en fordring på medielicens til inddrivelse, hvis fordringens periode ikke er startet.
Fordringens forfaldsdato kan ikke ligge før periode start, da en fordring på medielicens tidligst kan forfalde på den første bankdag i den kommende licensperiode. Hvis forfaldsdatoen ikke er indtrådt, kan
fordringen ikke kræves betalt og derfor heller ikke sendes til inddrivelse.
Fordringer overdrages til RIM, når betalingsfristen er overskredet og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Ifølge Fordringshavers oplysninger, går der fra forfaldsdagen for medielicens tre uger, til der udsendes en
rykkerskrivelse, jf. licensbekendtgørelsen § 19, stk. 1, 1. pkt. Skyldner tildeles en betalingsperiode fra
rykkerskrivelsens fakturadag, til forfaldsdagen for denne indtræder, hvorefter Fordringshaver kan sende
fordringen til inddrivelse, jf. licensbekendtgørelsen § 19, stk. 1, 2. pkt.
I forlængelse heraf har Fordringshaver oplyst, at der vil gå minimum 40 dage fra medielicens forfalder,
til fordringen sendes til inddrivelse hos RIM. Da fordringens forfaldsdato ikke kan ligge før periode start,
medfører dette, at der ligeledes vil gå minimum 40 dage fra periode start, til fordringen sendes til inddrivelse hos RIM.
6.15 Regel-ID R_6_1 og R_6_2: Sidste rettidige betalingsdato skal være lig med forfaldsdatoen
Fordringshaver har oplyst, at sidste rettidige betalingsdato altid registreres med samme dato som forfaldsdatoen, hvorfor reglen er opstillet således, at de to datoer skal være lig med hinanden.
6.16 Regel-ID R_6_3 og R_6_4: Stiftelsesdatoen skal ligge 0-4 måneder forud for forfaldsdatoen
En fordring må være stiftet, før den kan forfalde. Stiftelsestidspunktet er tidspunktet for den retsstiftende
begivenhed.
I alle andre tilfælde end ved gentilmelding efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, er stiftelsestidspunktet ved periode start, hvilket er beskrevet oven for under afsnit 5.3.
I alle andre tilfælde end ved nytilmeldinger tilbage i tid vil stiftelsestidspunktet ligge ved tilmeldingen
eller frem i tid.
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En fordring på medielicens forfalder forud for en betalingsperiode på den første bankdag i den kommende
betalingsperiode, jf. licensbekendtgørelsens § 17, 1. pkt. Fordringshaver har dog oplyst, at forfaldsdatoen
for nytilmeldinger i praksis er fakturadatoen plus 20 dage.
I alle andre tilfælde end nytilmeldinger tilbage i tid vil forfaldsdatoen ligge 20 dage efter stiftelsestidspunktet.
Ved nytilmeldinger tilbage i tid vil stiftelsestidspunktet være den dato, som skyldner oplyser at have været
licenspligtig fra, mens forfaldsdatoen ligger 20 dage efter tilmeldingen.
Fordringshaver har oplyst, at skyldner maksimalt kan tilmeldes 3 år tilbage i tid fra tilmeldingen. Imidlertid vil der kun i meget få tilfælde være fordringer, som dækker en periode længere tilbage end 3 måneder. Ved størstedelen af fordringerne vil der således fra stiftelsesdatoen frem til forfaldsdatoen maksimalt
gå 3 måneder og 20 dage.
Derfor er reglen opstillet således, at stiftelsesdatoen skal ligge 0-4 måneder forud for forfaldsdatoen.
For de fordringer, hvor der tilmeldes for en periode længere tid tilbage end 3 måneder, er Fordringshaver
indforstået med, at disse fordringer ikke vil bestå reglen, men i stedet blive sendt i høring, hvor Fordringshaver kan vurdere, om fordringen kan godkendes trods en stiftelsesdato, der ligger mere end 4 måneder
forud for forfaldsdatoen.
6.17 Regel-ID R_6_5 og R_6_6: Periode start skal ligge 0-4 måneder forud for forfaldsdatoen
Den traditionelle obligationsretlige forståelse af forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Medielicens forfalder ifølge licensbekendtgørelsens § 17, 1.
pkt., forud på den første bankdag i den kommende betalingsperiode. Fordringshaver har dog oplyst, at
forfaldsdatoen for nytilmeldinger i praksis er fakturadatoen plus 20 dage.
I alle andre tilfælde end ved gentilmelding efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, og nytilmelding
tilbage i tid, forfalder fordringen på medielicens således 20 dage efter periodens start.
Ved gentilmelding efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, forfalder fordringen på medielicens 20
dage efter gentilmeldingen. I denne situation kan der maksimalt gå 4 måneder fra periode start til forfaldsdatoen, da periode start regnes fra afmeldingen, mens forfaldsdatoen ligger 20 dage efter gentilmeldingen,
som kan foretages op til 3 måneder efter afmeldingen. Forfaldsdatoen kan således ligge op til 3 måneder
og 20 dage efter periode start.
Fordringshaver har oplyst, at skyldner maksimalt kan tilmeldes 3 år tilbage i tid fra tilmeldingen. Imidlertid vil der kun i meget få tilfælde være fordringer, som dækker en periode længere tilbage end 3 måneder. Ved størstedelen af fordringerne vil der således fra periode start frem til forfaldsdatoen maksimalt gå
3 måneder og 20 dage.
Derfor er reglen opstillet således, at periode start skal ligge 0-4 måneder forud for forfaldsdatoen.
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For de fordringer, hvor der tilmeldes for en periode længere tid tilbage end 3 måneder, er Fordringshaver
indforstået med, at disse fordringer ikke vil bestå reglen, men i stedet blive sendt i høring, hvor Fordringshaver kan vurdere, om fordringen kan godkendes trods en periode start, der ligger mere end 4 måneder
forud for forfaldsdatoen.
6.18 Regel-ID R_6_15 og R_6_16: Periode start skal ligge 0-3 måneder forud for stiftelsesdatoen
Ved både terminsopkrævninger, nytilmeldinger tilbage i tid, nytilmeldinger fra dags dato samt nytilmeldinger frem i tid – dvs. i alle andre tilfælde end ved gentilmelding efter afmelding – skal Fordringshaver
i stamdatafeltet for stiftelsesdatoen udfylde samme dato som periode start, hvilket er beskrevet oven for
under afsnit 5.3.
Når en licensbetaler foretager gentilmelding mindre end 3 måneder efter at have afmeldt sig, jf. licensbekendtgørelsens § 4, er stiftelsestidspunktet datoen for gentilmeldingen, hvilket ligeledes er beskrevet oven
for under afsnit 5.3. Periode start for en gentilmelding er ved afmeldingen, hvilket er beskrevet nærmere
ovenfor under afsnit 5.2.
Gentilmeldingen skal for at være omfattet af licensbekendtgørelsens § 4 være foretaget mindre end 3
måneder efter afmeldingen, hvorfor stiftelsestidspunktet kan være 0-3 måneder efter periodens start.
Derfor er reglen opstillet således, at periode start skal ligge 0-3 måneder forud for stiftelsesdatoen.
6.19 Regel-ID R_6_19 og R_6_20: Perioden skal være mindre end eller lig med 6 måneder
Det fremgår af licensbekendtgørelsens § 2, stk. 3, at medielicens opgøres og betales for en 6-måneders
periode forud, medmindre andet er aftalt.
Ved gentilmelding mindre end 3 måneder efter afmelding, jf. licensbekendtgørelsens § 4, har Fordringshaver oplyst, at skyldner vil blive opkrævet to fordringer; en fordring for perioden fra afmelding og frem
til gentilmelding samt en fordring for den kommende licensperiode fra tilmeldingen.
Den samlede periode, en fordring maksimalt kan udgøre, er således 6 måneder.
6.20 Regel-ID R_7_1: Stamdatafeltet for stiftelsesdato skal være udfyldt
I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af
fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer
afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt,
jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.
Stamdatafeltet for stiftelsesdato er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Såfremt reglen ikke
overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.21 Regel-ID R_7_2: Stamdatafeltet for forfaldsdato skal være udfyldt
I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af
fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer
afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt,
jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.
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Stamdatafeltet for forfaldsdato er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Såfremt reglen ikke
overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.22 Regel-ID R_7_3: Stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af
fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer
afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt,
jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.
Stamdatafeltet for sidste rettidige betalingsdato er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Såfremt reglen ikke overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.23 Regel-ID R_7_4: Stamdatafeltet for periode start skal være udfyldt
I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af
fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer
afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt,
jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.
Stamdatafeltet for periode start er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Såfremt reglen ikke
overholdes, vil fordringen blive afvist.
6.24 Regel-ID R_7_5: Stamdatafeltet for periode slut skal være udfyldt
I medfør af inddrivelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., skal Fordringshaver ved overdragelse af
fordringer give alle oplysninger, som efter RIMs bestemmelse er nødvendige for inddrivelsen. Fordringer
afvises fra registrering i modtagelsessystemet, hvis ikke nødvendige oplysninger efter § 3 er medsendt,
jf. inddrivelsesbekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt.
Stamdatafeltet for periode slut er af RIM bestemt at være en nødvendig oplysning. Såfremt reglen ikke
overholdes, vil fordringen blive afvist.

7.

AFREGNING OG RAPPORTERING

7.1
Afregning og underretning
RIM afregner månedligt indbetalte beløb til RIM videre til Fordringshaver. De nærmere detaljer omkring
afregning for Fordringshaver fremgår af bilag 3. Afregning sker i danske kroner, DKK.
I forbindelse med afregningen foretager RIM en specifikation over for Fordringshaver af de afregnede
beløb.
I tilfælde af for meget afregnet over for Fordringshaver, håndteres det således, at beløbet anvendes til
modregning i næste afregning til Fordringshaver.
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7.2
Rapportering i øvrigt
Udover de nævnte underretninger ovenfor kan Fordringshaver anmode RIM om andre oplysninger angående de fordringer, som fordringshaver har sendt til inddrivelse hos RIM. Disse oplysninger vil blive
udleveret af RIM efter nærmere aftale og i det omfang, at RIM har hjemmel til at udlevere oplysningerne
til Fordringshaver.
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