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1 Ændringslog
Det har været nødvendigt at foretage tilpasninger af dette orienteringsmateriale.
De gennemførte ændringer fremgår af nedenstående tabel.

1.1 Gennemførte ændringer
Ændring
Præcisering af indholdsbeskrivelsen for
stamdatafeltet ”Beskrivelse”:
Stamdatafeltet ”Beskrivelse” er præciseret for at
understøtte gældende GDPR-krav.
[Beskrivelse af ændring]
[Beskrivelse af ændring]

Fordringstyper
FOEFTVA
FOTIVAF
FOVAMAC
FOVARMB
[Berørte fordringstyper]
[Berørte fordringstyper]

Dato

12.11.2021

[Dato for ændring]
[Dato for ændring]
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2 Introduktion
”Fordringstypeoversigten” indeholder en opsummering af de fordringstyper, der er oprettet i PSRM
for forsyningsselskabernes forretningsområde ”Varme”. Formålet med opsummeringen er at give
et overblik over de enkelte fordringstypers indhold, afgrænsning og kendetegn samt at fremhæve
væsentlige opmærksomhedspunkter i forbindelse med oversendelse eller indtastning af fordringer
til inddrivelse i PSRM i fordringstyperne.

Fordringstyper under forretningsområdet ”Varme” i PSRM
•
•
•
•

”Betaling af varme, bagudbetaling” (FOVARMB)
”Betaling af varme, aconto” (FOVAMAC)
”Efterbetaling af varme” (FOEFTVA)
”Tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg” (FOTIVAF)

Bemærk, at uddybende forklaringer og det retlige grundlag kan findes i
fordringstypebilagene.
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3 ”Betaling af varme, bagudbetaling” (FOVARMB)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

•

Fordringsperioden er fastsat på baggrund af oplysninger fra Fordringshaver, der har oplyst, at
perioden som udgangspunkt vil være en kalendermåned, men at perioden kan være op til tre
måneder. Fordringsperioden kan derfor maksimalt udgøre 3 måneder. Såfremt fordringens
periode er længere end 3 måneder, vil fordringen blive sendt til manuel godkendelse i
høringsportalen.

3.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen efter
tilslutning
Fordringstypen FOVARMB omfatter fordringer vedrørende betaling af varmeforbrug, hvor
opkrævningen sker bagudrettet på baggrund af aflæsning af måler.

3.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (FOTIVAF)
Betaling af varme, aconto (FOVAMAC)
Efterbetaling af varme (FOEFTVA)

3.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter efter tilslutning
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOVARMB

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Stiftelsesdato

Udfyldes med CPR-nr., AKR-nr. eller CVR-nr. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Bagudrettet betaling af forbrug på baggrund af måleraflæsning eller
varmefordelingsmåler, kan først opgøres efter udløbet af den periode,
opkrævningen dækker over. Som følge heraf er det aftalt, at fordringens
stiftelsesdato er dagen efter periodens udløb. Denne dato er
sammenfaldene med dagen efter periode slut.
Feltet udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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Stamdatafelt
Periode start

Periode slut

Korrekt udfyldelse for FOVARMB
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som
bagudbetalingen vedrører.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
bagudbetalingen vedrører.
Perioden kan som udgangspunkt ikke være længere end 3 måneder, men
kan krydse et kalenderår.
Hvis perioden er længere end 3 måneder, bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 100.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
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.

Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Fordringshaver skal indtaste følgende beskrivelse i feltet:
"I henhold til [fakturanr., henvisning til regning eller lignende] af [dato]"
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato
Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
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Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOVARMB
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Forfaldsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan
kræve fordringen betalt. Det tidligste tidspunkt fordringshaver kan opkræve
betaling for varmeforbruget, er det tidspunkt, hvor det var muligt at opgøre
kravets størrelse. Denne dato er sammenfaldende med dagen efter periode
slut.
Feltet udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller omstændighederne anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

3.4 Regler i indgangsfilteret efter tilslutning
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
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Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_17
R_6_18
R_6_19

Filterregler for FOVARMB

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 100.000 kr. Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 3 måneder minus 1 dag efter Periode
R_6_20
start
R_7_1
Stiftelsesdato skal være udfyldt
R_7_2
Forfaldsdato skal være udfyldt
R_7_3
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
R_7_4
Periode start skal være udfyldt
R_7_5
Periode slut skal være udfyldt
R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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4 ”Betaling af varme, aconto” (FOVAMAC)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

•

Fordringsperioden er fastsat på baggrund af oplysninger fra Fordringshaver, der har oplyst, at
perioden som udgangspunkt vil være 3 måneder. Fordringsperioden kan derfor maksimalt
udgøre 3 måneder. Såfremt fordringens periode er længere end 3 måneder, vil fordringen blive
sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.

4.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen efter
tilslutning
Fordringstypen FOVAMAC omfatter fordringer vedrørende aconto betaling af varmeforbrug.
Fordringstypen omfatter fordringer på manglende aconto betaling, hvor der har og ikke har været
opsat måler, og hvor aconto betalingen opkræves som en løbende, skønsmæssig fastsat betaling
for en given periode. Aconto betalingen opkræves ikke på baggrund af det faktisk aflæste forbrug.

4.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (FOTIVAF)
Betaling af varme, bagudbetaling (FOVARMB)
Efterbetaling af varme (FOEFTVA)

4.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter efter tilslutning
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOVAMAC

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Stiftelsesdato

Udfyldes med CPR-nr., AKR-nr. eller CVR-nr. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Opkrævning af varmeforbruget foretages som acontobetaling, der opkræves
forud for den periode, som betalingen dækker. Fordringens stiftelsesdato er
derfor den første dag i den periode, som acontobetalingen vedrører, dvs.
når perioden påbegyndes (Periode start).
Feltet udfyldes med en dato svarende til ’periode start’
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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Stamdatafelt
Periode start

Periode slut

Korrekt udfyldelse for FOVAMAC
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som
acontobetalingen vedrører.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
acontobetalingen vedrører.
Perioden kan som udgangspunkt ikke være længere end 3 måneder, men
kan krydse et kalenderår.
Hvis perioden er længere end 3 måneder, bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 100.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
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.

Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.

Domsdato

Fordringshaver skal indtaste følgende beskrivelse i feltet:
"I henhold til [fakturanr., henvisning til regning eller lignende] af [dato]"
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOVAMAC
Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Forfaldsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Opkrævningen af varmeforbruget foretages ofte som en form for
acontobetaling, der opkræves forud for den periode, som betalingen
dækker. Det tidligste tidspunkt fordringshaver kan opkræve betaling for
varmeforbruget, er det tidspunkt, hvor det er muligt at opgøre kravets
størrelse. Denne dato er sammenfaldende med datoen for periode start.
Feltet udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller omstændighederne anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

4.4 Regler i indgangsfilteret efter tilslutning
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
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Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19

Filterregler for FOVAMAC

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 100.000 kr. Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 3 måneder minus 1 dag efter Periode
R_6_20
start
R_7_1
Stiftelsesdato skal være udfyldt
R_7_2
Forfaldsdato skal være udfyldt
R_7_3
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
R_7_4
Periode start skal være udfyldt
R_7_5
Periode slut skal være udfyldt
R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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5 ”Efterbetaling af varme” (FOEFTVA)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

•

Forsyningsselskaber antages at sende en årsafregning (efterregulering) for det forudgående års
varmeforbrug, der kan medføre en tilbage- eller efterbetaling. Fordringsperioden antages derfor
som hovedregel at udgøre et år. Da forbrugere også selv foretager måleraflæsning, er
fordringsperioden fastsat til maksimalt 13 måneder for at tage højde for disse situationer.
Såfremt fordringsperioden overstiger de 13 måneder sendes fordringen til manuel behandling i
høringsportalen.

5.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen efter
tilslutning
Fordringstypen FOEFTVA omfatter efterbetaling (årsafregning) af varmeforbrug, der er opstået
som følge af, at der er opkrævet for lidt i acontobetaling. Der er således tale om en form for
efterreguleringskrav af fordringer omfattet af fordringstypen FOVAMAC.

5.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Betaling af varme, bagudbetaling (FOVARMB)
Betaling af varme, aconto (FOVAMAC)
Tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg (FOTIVAF)

5.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter efter tilslutning
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOEFTVA

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Udfyldes med CPR-nr., AKR-nr. eller CVR-nr. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
Krav på efterbetaling kan først opgøres efter udløbet af den periode, der
skal efterbetales for. Dette betyder, at dette er det tidligste tidspunkt, der
kan opstå et krav på efterbetaling.

Stiftelsesdato

Feltet udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’, dvs. den
dato, der ligger dagen efter den periode, der skal efterbetales for.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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Stamdatafelt
Periode start

Korrekt udfyldelse for FOEFTVA
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som
efterbetalingen vedrører.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
efterudbetalingen vedrører.
Hvis fordringen kun relaterer sig til en bestemt dag eller tidspunkt, udfyldes
’periode start’ og ’periode slut’ med samme dato.

Periode slut
Perioden kan som udgangspunkt ikke være længere end 13 måneder, men
kan krydse et kalenderår.
Hvis perioden er længere end 13 måneder, bliver fordringen sendt til
manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 100.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
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.

Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Fordringshaver skal indtaste følgende beskrivelse i feltet:
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Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOEFTVA
"I henhold til [fakturanr., henvisning til regning eller lignende] af [dato]"
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato

Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Forfaldsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Forfaldsdagen er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan
kræve fordringen betalt. Det tidligste tidspunkt fordringshaver kan opgøre
efterbetalingen er ved udløbet af den periode, der skal efterbetales for, da
det først er på dette tidspunkt, at fordringshaver kan opgøre differencen
mellem det allerede indbetalte beløb og det beløb, der skal betales ud fra
faktisk/målt forbrug. Dette er dermed også det tidligste tidspunkt
fordringshaver kan kræve betaling.
Feltet udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller omstændighederne anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.
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5.4 Regler i indgangsfilteret efter tilslutning
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_7
R_6_8
R_6_17
R_6_18
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3

Filterregler for FOEFTVA

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 100.000 kr. Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Forfaldsdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Fordringen afvises
Periode slut skal senest ligge 13 måneder minus 1 dag efter Periode
Fordringen sendes i høring
start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forfaldsdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
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Regel
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Filterregler for FOEFTVA
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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6 ”Tilslutning til kollektive varmeforsyningsanlæg” (FOTIVAF)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige forretningsmæssige beslutninger
•

For at fordringer kan indsendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
indsendelse udfylder beskrivelsesfeltet med entydig identifikation af fordringen, eksempelvis
fakturanummer.

•

Korrekt udfyldelse af ’stiftelsesdatoen’ afhænger af, om der er tale om tilslutnings-, forblivelseseller engangsbidrag.

•

Da fordringer omfattet af denne fordringstype udgør betaling for enkeltstående tilslutnings- eller
forblivelsesbidrag samt engangsbidrag, er der tale om fordringer, som kan henføres til en enkelt
dag, dvs. ”punkt i tid fordringer”. Stamdatafelterne ‘periode start’ og ‘periode slut’ må derfor Ikke
udfyldes.

6.1 Fordringer som kan sendes til inddrivelse i fordringstypen efter
tilslutning
Fordringstypen FOTIVAF omfatter fordringer på tilslutnings- og forblivelsesbidrag i henhold til § 7 i
bekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
(”tilslutningsbekendtgørelsen”) samt manglende betaling af engangsbeløb til
varmeforsyningsanlæg i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens § 18.

6.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
•
•
•

Betaling af varme, bagudbetaling (FOVARMB)
Betaling af varme, aconto (FOVAMAC)
Efterbetaling af varme (FOEFTVA)

6.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter efter tilslutning
Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOTIVAF

Hæfter 1 (portal)
Identifikation af skyldner
(system)

Eget referencenummer

Udfyldes med CPR-nr., AKR-nr. eller CVR-nr. på skyldner.
Feltet skal indeholde et unikt referencenummer, der kan identificere
fordringen hos fordringshaver, fx sagsnummer. Hvis der anvendes samme
sagsnummer til flere fordringer, skal den enkelte fordring kunne udskilles, fx
ved brug af et løbenummer i tilknytning til sagsnummeret.
Der kan maksimalt angives 36 tegn i feltet.
1) For tilslutningsbidrag udfyldes stiftelsesdatoen med en dato svarende
til datoen, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget.

Stiftelsesdato

2) For forblivelsesbidrag udfyldes stiftelsesdatoen med en dato svarende
til datoen, hvor kommunalbestyrelsen har besluttet, at ejendommen skal
forblive tilsluttet anlægget.
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Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOTIVAF
3) For engangsbidrag udfyldes stiftelsesdatoen med en dato svarende til
datoen, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget.
Må ikke udfyldes.

Periode start
Hvis feltet udfyldes, vil fordringen blive afvist.
Må ikke udfyldes.
Periode slut
Hvis feltet udfyldes, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Oprindelig hovedstol

Beløb til inddrivelse

Renteregel

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 100.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Feltet ’Renteregel’ angiver, hvorvidt det er Gældsstyrelsen (RIM) eller
fordringshaver, som beregner renter af fordringen fra d. 1. i måneden efter
overdragelse til inddrivelse. Hvis feltet ikke udfyldes, beregner RIM
inddrivelsesrenter.
Hvis ’Rentesatskoden’ udfyldes med ”Procesrente”, og RIM skal beregne
renten, skal ’Renteregel’ udfyldes med ”001 = RIM beregner og tilskriver
renter”.
Rentesatskode angiver, hvilken rentesats der skal gælde for fordringen.
Feltet skal som udgangspunkt ikke udfyldes, da der automatisk beregnes
inddrivelsesrenter af fordringen, hvis feltet ’Rentesatskode’ ikke er udfyldt.

Rentesatskode
I det omfang fordringen er baseret på en dom, gælder det, at hvis dommen
tager stilling til beregning af renter, skal feltet udfyldes med ”Procesrente”.
Hvis dommen ikke tager stilling til beregning af renter, skal feltet ikke
udfyldes.
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.

Beskrivelse

Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Fordringshaver skal indtaste følgende beskrivelse i feltet:
"I henhold til [fakturanr., henvisning til regning eller lignende] af [dato]"
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

Domsdato
Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
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Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for FOTIVAF
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
Udfyldes med datoen for forligets indgåelse.
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.

Forligsdato

Feltet må kun udfyldes, hvis forliget fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
I de tilfælde, hvor forliget er underskrevet, men ikke dateret, skal feltet
udfyldes med den dato, som Fordringshaver har påført forliget ved
udsendelse af forliget til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.

Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller omstændighederne anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den ‘sidste
rettidige betalingsdato’, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.

Forældelsesdato

Bobehandling
Note på skyldner

‘Forældelsesdatoen’ beregnes som 3 år fra ‘forfaldsdatoen’, medmindre der
i opkrævningen er sket forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i
en periode har været suspenderet. I disse tilfælde skal fordringshaver selv
beregne og indsætte den nye forældelsesdato.
Feltet skal angive, om fordringen er omfattet af bobehandling, fx dødsbo,
konkurs m.v. Her vælges enten ’Ja’ eller ’Nej’.
Feltet kan udfyldes med sagsrelevante bemærkninger fra
forsyningsselskabet til Gældsstyrelsen. Hvis feltet ”Note på skyldner”
udfyldes, sendes fordringen til manuel sagsbehandling.

6.4 Regler i indgangsfilteret efter tilslutning
Formålet med indgangsfilteret er at kontrollere, at en fordring, der modtages til inddrivelse, er
retskraftig, har tilknyttet de nødvendige informationer for at Gældsstyrelsen kan administrere
fordringen, og at stamdata er udfyldt korrekt. Fordringer, der ikke overholder filterreglerne, vil enten
blive afvist eller sendt i høring via fordringshaverportalen.
Filterreglernes ordlyd afspejler den tekniske konfiguration af filteret og kan derfor afvige fra
beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata” ovenfor. Fx vil en filterregel formuleret ”Periode
slut skal ligge 4 dage efter periode start” betyde, at den samlede periode er 5 dage, da filteret først
tæller de 4 dage fra dagen efter ‘periode start’. Fordringshaver skal derfor først og fremmest
henholde sig til beskrivelserne i ”Korrekt udfyldelse af stamdata”.
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Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Filterregler for FOTIVAF

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Fordringen afvises
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen afvises
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
Fordringen sendes i høring
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Fordringen afvises
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Fordringen sendes i høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
Fordringen afvises
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0Fordringen afvises
fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 100.000 kr. Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

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

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

21

22

