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1. Ændringslog
Løbende ændringer vil fremgå af nedenstående tabel.
1.1 Gennemførte ændringer
Ændring

Fordringstyper

Dato

[Beskrivelse af ændring]

[Berørte fordringstyper]

[Dato for ændring]

KFBTMIO, KFEBHUV

10.02.2022

KFETAND
KFANBBØ
KFPHJEM
KFTISBO
KFSKÆTI
KFBOMSE
KFBOTLO
KFBOTMO
KFEVLBO
KFREGEV
KFYBOCF
KFMAPHP
KFTILSE
KFTAKFY

03.11.2021

Nye fordringstyper til rådighed i PSRM
Præcisering af indholdsbeskrivelsen for
stamdatafeltet ”Beskrivelse”:
Stamdatafeltet ”Beskrivelse” er præciseret for
at understøtte gældende GDPR-krav.
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1 Introduktion
”Fordringstypeoversigten” indeholder en opsummering af de fordringstyper, der er oprettet i PSRM
for det kommunale forretningsområde ”Service og sundhed”. 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 af fordringer til
inddrivelse i PSRM i fordringstyperne.

Fordringstyper under forretningsområdet ”Service og sundhed” i PSRM
Hovedfordringer
• ”Egenbetaling, kommunal tandpleje” (KFETAND)
• ”Betaling for anbringelse af børn og unge” (KFANBBØ)
• ”Betaling for ophold på plejehjem” (KFPHJEM)
• ”Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn med tilbud” (KFTISBO)
• ”Socialtilsynet, skærpet tilsyn med tilbud” (KFSKÆTI)
• ”Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107” (KFBOMSE)
• ”Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108” (KFBOTLO)
• ”Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110” (KFBOTMO)
• ”El og varme i længerevarende botilbud” (KFEVLBO)
• ”Efterregulering af el og varme, botilbud” (KFREGEV)
• ”Ydelser ifm. ophold i botilbud, civilretlige fordringer” (KFYBOCF)
• ”Madservice, pleje, hjælp, støtte, aflastning m.v.” (KFMAPHP)
• ”Tilbagebetaling efter servicelovens § 165” (KFTILSE)
• ”Manglende betaling, aktiverende og forebyggende sigte” (KFTAKFY)

Bemærk, at uddybende forklaringer og det retlige grundlag skal findes i
fordringstypebilagene.
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2 ”Egenbetaling, kommunal tandpleje” (KFETAND)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Opmærksomhedspunkter (ikke udtømmende)
•

Fordringstypen omfatter både fordringer, der vedrører egenbetaling, der relaterer sig til en enkelt
dato, og som dermed ikke kan henføres til en længere periode, dvs. ”punkt i tid fordringer”, samt
fordringer, der kan henføres til en periode. Stamdatafelterne ”periode start” og ”periode slut” skal
altid udfyldes – også for fordringer, der er ”punkt i tid”.

•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l.

•

Korrekt udfyldelse af ’forfaldsdato’ afhænger af, om fordringshaver opkræver betaling forud- eller
bagudrettet eller om der er tale om egenbetaling for en enkeltstående behandling.

•

2.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på egenbetaling i forbindelse med omsorgs- og
specialtandpleje, som fremgår af lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 Sundhedsloven
med senere ændringer (”sundhedsloven”). Af sundhedslovens §§ 132 og 134 følger, at
kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et kommunalt eller specialiseret
tandplejetilbud, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Fordringer omfattet af denne fordringstype opstår ved, at Fordringshaver opkræver egenbetaling
for en del af de afholdte udgifter til tandplejen.
Regelgrundlaget for omsorgs- og specialtandpleje samt egenbetaling herfor er nærmere beskrevet
under det retlige grundlag. Se afsnit 2.
Omsorgstandpleje:
Kommunalbestyrelsen tilbyder omsorgstandpleje, såfremt en person efter en konkret vurdering
ikke eller kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Kommunalbestyrelsen kan
beslutte, at borgeren selv skal afholde en del af udgiften.
Fordringstypen omfatter krav på skyldners egenbetaling af udgifter til omsorgstandpleje som følge
af kommunernes tilbud givet i medfør af sundhedslovens §§ 131 og 132. Fordringstypen omfatter
således alene forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat
førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige
tandplejetilbud (omsorgstandpleje), jf. sundhedslovens § 131.
Specialtandpleje:
Kommunalbestyrelsen tilbyder specialtandpleje til de borgere, der ikke kan udnytte de almindelige
tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at borgeren selv skal afholde en del af udgiften.
Fordringstypen omfatter krav på skyldners egenbetaling af udgifter til specialtandpleje som følge af
kommunernes tilbud givet i medfør af sundhedslovens §§ 133 og 134. Fordringstypen omfatter
således alene et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.,
der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen,
praksistandplejen eller omsorgstandplejen (specialtandpleje), jf. sundhedslovens § 133.
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2.2 Afgrænsning af fordringstypen
Det er besluttet, at det ikke er nødvendigt med en afgrænsning af fordringstypen i forhold til øvrige
fordringstyper på forretningsområdet.

2.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFETAND
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.
Omsorgstandpleje: Feltet udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Sundheds- og Ældreministeriet har i cirkulæreskrivelse om regulering for
2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter
sundhedsloven, meddelt, at den maksimale egenbetaling for deltagere
(patienter) i omsorgstandplejen, jf. § 10, stk. 1, i bekendtgørelse om
tandpleje, fra den 1. januar 2020 udgør 540 kr.

Hovedstol

Specialtandpleje: Feltet udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Sundheds- og Ældreministeriet har i cirkulæreskrivelse om regulering for
2020 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter
sundhedsloven, meddelt, at den maksimale egenbetaling for deltagere i
specialtandplejen, jf. § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om tandpleje, udgør
2.010 kr.
Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 2.200 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.

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.
Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr.,
henvisning til regning eller lignende] af [dato].

Periode start

Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som
egenbetalingen vedrører.
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Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag
eller et bestemt tidspunkt (”punkt i tid”), udfyldes ’periode start’ med en dato
svarende til datoen for behandlingen.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
egenbetalingen vedrører.

Periode slut

Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag
eller et bestemt tidspunkt (”punkt i tid”), udfyldes ’periode slut’ med en dato
svarende til ’periode start.’
Perioden må ikke være længere end 1 år, men kan krydse et kalenderår.
Hvis perioden er længere end 1 år, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Egenbetaling opkrævet løbende forud: Feltet udfyldes med en dato
svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Egenbetalingen opkrævet løbende bagud: Feltet udfyldes med en dato
svarende til ’periode slut’.
Forfaldsdato

Egenbetaling for behandling, der ikke opkræves løbende: Feltet
udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
’Forfaldsdatoen’ kan i alle tilfælde tidligst ligge samtidig med ’periode start’
og senest ligge samtidig med ’periode slut. Hvis ’forfaldsdatoen ligger
tidligere end ’periode start’ eller senere end ’periode slut’, vil fordringen blive
afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Forligsdato

‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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.
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Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
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.

2.4 Regler i indgangsfilteret
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_5
R_6_8
R_6_15
R_6_16

Filterregler for KFETAND

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 2.200 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 tidligst ligge samtidig med Periode start
Fordringen afvises
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Periode slut
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises
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R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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3 ”Betaling for anbringelse af børn og unge” (KFANBBØ)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

•

Beskrivelsesfeltet må af hensyn til barnets eller den unges sikkerhed ikke indeholde personfølsomme
oplysninger. Dette er blandt andet af hensyn til, at der kan foreligge navne- og/eller
adressebeskyttelse. Indholdet beskrivelsesfeltet vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til
skyldner.

•

Det følger af det retlige grundlag, at det tidligste tidspunkt fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt
for første rate er efter en rimelig frist. Det er op til Fordringshaver at afgøre, hvad der anses for at
udgøre en rimelig frist.

3.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen indeholder fordringer på døgnophold, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august
2020 om social service med senere ændringer (”serviceloven”) § 52, stk. 3, nr. 7, der skal betales
efter servicelovens § 159. Døgnophold efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7 omfatter anbringelse
af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted.
Fordringer omfattet af denne fordringstype kan således eksempelvis opstå ved, at forældre ikke
betaler for deres barns anbringelse uden for hjemmet.

3.2 Afgrænsning af fordringstypen
Det er besluttet, at det ikke er nødvendigt med en afgrænsning af fordringstypen i forhold til øvrige
fordringstyper på forretningsområdet.

3.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFANBBØ
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Beskrivelse

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 5.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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 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.

Periode start

Periode slut

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Perioden kan maksimalt være 1 måned og kan ikke krydse et kalenderår
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’ eller krydser
et kalenderår, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ‘periode start’.

Stiftelsesdato

Forfaldsdato

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Første betalingsrate: Det følger af § 8, stk. 2 i bekendtgørelsen om
betaling for ophold i anbringelsessteder, at betalingspligten indtræder ved
starten af opholdet. Det følger af det retlige grundlag, at det tidligste
tidspunkt fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt for første rate er efter
en rimelig frist. Forfaldsdagen for 1. betalingsrate fastsættes med en rimelig
frist. Det er op til Fordringshaver at afgøre, hvad der anses for at udgøre en
rimelig frist.
Resterende betalingsrater: Feltet udfyldes med en dato svarende til
’stiftelsesdatoen’.
Hvis ‘forfaldsdatoen’ ligger senere end ’stiftelsesdatoen’, vil fordringen i alle
tilfælde blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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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

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.

3.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFANBBØ

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 5.000 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
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R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_6_21
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 måned efter Periode start
Periode start og periode slut er indeholdt i samme år
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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4 ”Betaling for ophold på plejehjem” (KFPHJEM)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

•

Det følger af det retlige grundlag, at betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag
efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag eller grundlovsdag, er betaling den efterfølgende
hverdag rettidig.

4.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter manglende betaling for ophold på plejehjem og beskyttede boliger, jf. §
192 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer
(”serviceloven”).
Fordringshaver har oplyst, at el og varme indgår som en del af betalingen.

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

Botilbud efter servicelovens § 107, jf. KFBOMSE
Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108, jf. KFBOTLO
Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110, jf. KFBOTMO
El og varme i længerevarende botilbud, jf. KFEVLBO
Efterregulering af el og varme, længerevarende botilbud, jf. KFREGEV

4.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFPHJEM
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Beskrivelse

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 15.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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 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.

Periode start

Periode slut

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Perioden kan maksimalt være 1 måned og kan som udgangspunkt ikke
krydse en kalendermåned.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’, vil
fordringen blive afvist. Hvis perioden krydser en kalendermåned, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Første opholdsbetaling: Feltet udfyldes med en dato svarende til den
dato, hvor boligen er til beboerens disposition. Dvs. feltet udfyldes med en
dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato

Forfaldsdato

Efterfølgende opholdsbetalinger: Feltet udfyldes med en dato svarende til
betalingsperiodens starttidspunkt. Dvs. feltet udfyldes med en dato
svarende til ’periode start’.
Hvis feltet udfyldes med en anden dato end ’periode start’, vil fordringen
blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
‘Sidste rettidige betalingsdato’ skal som udgangspunkt være
sammenfaldende med den 3. hverdag efter ‘forfaldsdatoen’.

Sidste rettidige betalingsdato Hvis feltet udfyldes med end dato, der ligger tidligere end den 3. hverdag fra
‘forfaldsdatoen’, vil fordringen blive afvist.

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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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

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.

4.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFPHJEM

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 dage 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 15.000 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
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R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19

Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge 3 dage efter
Forfaldsdato

Fordringen afvises

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 1 måned minus 1 dag efter Periode
R_6_20
start
R_6_21 Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned
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 afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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5 ”Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn med tilbud”
(KFTISBO)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse altid angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

•

Fordringstypen omfatter både den almindelige takst for tilsyn med døgntilbud mv. samt eventuel
tillægstakst.

5.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, der vedrører socialtilsynets opkrævning af takster i forbindelse
med driftsorienterede tilsyn, jf. § 4, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 846 af 21. august 2019 om
socialtilsyn med senere ændringer (”socialtilsynsloven”).
Tilsynstaksten opkræves i henhold til § 32, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020 om
social-tilsyn med senere ændringer (”socialtilsynsbekendtgørelsen”). Der opkræves én tilsynstakst
per tilbud. Fordringer af denne fordringstype opstår ved, at der ikke er betalt tilsynstakst.

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

Socialtilsynets skærpede tilsyn med tilbud, jf. KFSKÆFTI.

5.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFTISBO
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 200.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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.
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Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.

Periode start

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Første opkrævning efter godkendelse af tilbuddet: Feltet udfyldes med
en dato svarende til den 1. i måneden efter den måned, tilbuddet er blevet
godkendt.
Efterfølgende opkrævninger: Feltet udfyldes med en dato svarende til den
første dag i den periode, som tilsynstaksten vedrører.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
tilsynstaksten vedrører.

Periode slut

’Periode slut’ kan senest ligge 1 år efter ’periode start’.
Hvis ’periode slut’ ligger senere end 1 år fra ’periode start’, vil fordringen
blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Hvis feltet udfyldes med en dato, der ligger senere end ’stiftelsesdatoen’, vil
fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
‘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 CPR-nummer eller CVR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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.

Forligsdato

Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
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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.

5.4 Regler i indgangsfilteret
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_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20

Filterregler for KFTISBO

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 200.000 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 1 år efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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6 ”Socialtilsynet, skærpet tilsyn med tilbud” (KFSKÆTI)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse altid angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved reference til
afgørelsen om skærpet tilsyn.

6.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer, der vedrører socialtilsynets opkrævning af tilsynstakst i
forbindelse med skærpet tilsyn med tilbud nævnt i § 4, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 846 af 21.
august 2019 om socialtilsyn med senere ændringer (”socialtilsynsloven”).
Tilsynstaksten opkræves i henhold til § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020 om
social-tilsyn med senere ændringer (”socialtilsynsbekendtgørelsen”). Fordringer af denne
fordringstype opstår ved, at der ikke er betalt tillægstakst ved Socialtilsynets skærpede tilsyn.

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

Socialtilsynets tilsyn med tilbud efter serviceloven, jf. KFTISBO.

6.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFSKÆTI
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 15.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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, ved reference til afgørelsen om skærpet tilsyn e.l., som
ikke er omfattet af øvrige stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Eksempelvis:
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Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato], Afgørelse af [dato].
Periode start

Periode slut

Udfyldes med en dato svarende til den 1. i den måned, som taksten for
skærpet tilsyn vedrører.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den måned, som taksten
for skærpet tilsyn vedrører.
Perioden kan maksimalt være 1 måned og må ikke krydse en
kalendermåned.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’ eller krydser
en kalendermåned, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ‘periode start’

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Hvis feltet udfyldes med en dato, der ligger senere end ’stiftelsesdatoen’, vil
fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
‘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 CPR-nummer eller CVR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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

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.
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6.4 Regler i indgangsfilteret
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_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_6_21
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5

Filterregler for KFSKÆTI

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 15.000 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 ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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7 ”Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107” (KFBOMSE)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

Fordringstypen omfatter både fordringer, der vedrører egenbetaling, der relaterer sig til en enkelt
dato, og som dermed ikke kan henføres til en længere periode, dvs. ”punkt i tid fordringer”, samt
fordringer, der kan henføres til en periode. Stamdatafelterne ”periode start” og ”periode slut” skal altid
udfyldes – også for fordringer, der er ”punkt i tid”.

•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse altid angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved fakturanummer,
afgørelse eller lignende

7.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på betaling for ophold i midlertidige botilbud efter § 107 i
lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer
(”serviceloven”) til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller særlige sociale problemer har behov for det.
Det følger hertil af servicelovens § 163, stk. 2, at beboeren skal betale for ophold i boformer efter
servicelovens § 107.
Af bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017 med senere ændringer (herefter
”bekendtgørelse om betaling for botilbud”) fremgår videre, at kommunalbestyrelsen fastsætter
betaling for opholdet i botilbuddet, herunder for el og varme samt betaling for kost og for andre
ydelser, herunder vask, som er en integreret del af opholdet.
Boformer efter serviceloven er ikke omfattet af lejelovgivningen, jf. servicelovens § 111.

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

Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108, jf. KFBOTLO
Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110, jf. KFBOTMO
El og varme i længerevarende botilbud, jf. KFEVLBO
Efterregulering af el og varme, botilbud, jf. KFREGEV
Betaling for ophold på plejehjem, jf. KFPHJEM

7.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Hovedstol

Korrekt udfyldelse for KFBOMSE
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
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Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 10.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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.

Periode start

Periode slut

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag
(”punkt i tid”), udfyldes ’periode slut’ med en dato svarende til ’periode start’.
Perioden kan som udgangspunkt maksimalt være 1 måned.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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 fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
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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

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.

7.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFBOMSE

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 10.000 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
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R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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

Fordringen afvises

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

Fordringen afvises

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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8 ”Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens §
108” (KFBOTLO)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse altid angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved fakturanummer,
afgørelse eller lignende.

8.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på betaling for ophold i boformer, der egner sig til
længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg
eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis, jf. § 108, stk. 1 i
lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer
(”serviceloven”).
Det følger af servicelovens § 163, stk. 2, at beboeren skal betale for ophold i boformer efter
servicelovens § 108.
Af bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013 om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter
service-loven med senere ændringer (”lejerettighedsbekendtgørelsen”) fremgår videre, at udgifter
til vand er en del af bolig-betalingen.
Boformer efter serviceloven er ikke omfattet af lejelovgivningen, jf. servicelovens § 111. Social- og
indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende
botilbud efter denne lov.

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

Botilbud efter servicelovens § 107, jf. KFBOMSE
Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110, jf. KFBOTMO
El og varme i længerevarende botilbud, jf. KFEVLBO
Efterregulering af el og varme, botilbud, jf. KFREGEV
Betaling for ophold på plejehjem, jf. KFPHJEM

8.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Hovedstol

Korrekt udfyldelse for KFBOTLO
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
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Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 10.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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.
Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.

Periode start
’Periode start’ er ved første opholdsbetaling den dato, hvor boligen er til
beboerens disposition.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.

Periode slut

Perioden kan maksimalt være 1 måned og kan som udgangspunkt ikke
krydse en kalendermåned.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’ eller krydser
en kalendermåned, vil fordringen blive sendt til manuel godkendelse i
høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Feltet angiver det seneste tidspunkt, som skyldner kan betale fordringen
uden at misligholde kravet.
SRB kan være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem
fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af fordringshaver.
I feltet skal der angives den juridisk korrekte SRB.
Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand eller
aftalt betalingsordning, er det den SRB, der følger af henstanden eller
Sidste rettidige betalingsdato
betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at
rykkerskrivelser ikke udskyder SRB. SRB i rykkerskrivelsen skal dog være
overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Det følger af det retlige grundlag, at betaling anses for rettidig, når den sker
senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag eller
grundlovsdag, er betaling den efterfølgende hverdag rettidig.
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Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling
anses for rettidig, dvs. den 3. hverdag efter forfaldsdagen, medmindre der
er fastsat en længere betalingsfrist.
Udfyldes med CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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

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.

8.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFBOTLO

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
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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_5
R_6_15
R_6_16
R_6_19

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 10.000 kr.
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge 3 dage efter
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode
R_6_20
start
R_6_21 Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned
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 afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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9 ”Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110” (KFBOTMO)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

•

Beskrivelsesfeltet må af hensyn til skyldners sikkerhed ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
Dette er blandt andet af hensyn til, at der kan foreligge navne- og/eller adressebeskyttelse. Indholdet
beskrivelsesfeltet vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.

•

Perioden for fordringer omfattet af denne fordringstype kan maksimalt være 31 dage.

.

9.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer vedrørende manglende betaling for midlertidigt ophold i
boformer efter §§ 109 og 110 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service
med senere ændringer (”serviceloven”). Det følger af servicelovens § 163, stk. 2, at beboeren skal
betale for midlertidige ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110. Disse boformer vil ofte
være kvindekrisecentre og forsorgshjem.
Af bekendtgørelse nr. 1244 af 13. november 2017 om egenbetaling for midlertidigt ophold i
boformer efter servicelovens §§ 109 og 110 med senere ændringer (herefter ”bekendtgørelse om
egenbetaling for midlertidigt ophold”) fremgår, at el og varme samt betaling for eventuelt
medfølgende børn er indeholdt i egenbetalingen for ophold i botilbud efter servicelovens §§ 109 og
110.
Boformer efter serviceloven er ikke omfattet af lejelovgivningen, jf. servicelovens § 111.

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

Botilbud efter servicelovens § 107, jf. KFBOMSE
Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108, jf. KFBOTLO
El og varme i længerevarende botilbud, jf. KFEVLBO
Efterregulering af el og varme, botilbud, jf. KFREGEV
Betaling for ophold på plejehjem, jf. KFPHJEM

9.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Hovedstol

Korrekt udfyldelse for KFBOTMO
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
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Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 3.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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.

Periode start

Periode slut

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Perioden kan maksimalt være 31 dage.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 31 dage fra ‘periode start’, vil
fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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 fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

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

9.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFBOTMO

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 3.000 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
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R_6_3
R_6_4
R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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10 ”El og varme i længerevarende botilbud” (KFEVLBO)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

10.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på betaling af el og varme i længerevarende botilbud efter §
108 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer
(”serviceloven”).

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

Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108, jf. KFBOTLO
Efterregulering af betaling el og varme, botilbud, jf. KFREGEV

10.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFEVLBO
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 2.500 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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.
Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
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Periode start

Periode slut

Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Perioden kan maksimalt være 1 måned og kan som udgangspunkt ikke
krydse en kalendermåned. Perioden kan være kortere, eksempelvis som
følge af indflytning og fraflytning.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’ eller krydser
en kalendermåned, vil fordringen blive sendt til manuel godkendelse i
høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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 fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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

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.
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10.4 Regler i indgangsfilteret
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_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_6_21
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5

Filterregler for KFEVLBO

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 2.500 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 1 måned efter Periode start
Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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11 ”Efterregulering af el og varme, botilbud” (KFREGEV)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

.

11.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter efterregulering af el og varme i botilbud efter §§ 107-108 i
lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer
(”serviceloven”).

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

Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107, jf. KFBOMSE
Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108, jf. KFBOTLO
El og varme i længerevarende botilbud, jf. KFEVLBO

11.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFREGEV
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 10.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.

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.
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Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr.,
henvisning til regning eller lignende] af [dato].
Periode start

Periode slut

Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som
efterreguleringen vedrører.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
efterreguleringen vedrører.
Perioden kan som udgangspunkt maksimalt være 1 år og kan krydse et
kalenderår.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 år fra ‘periode start’, vil fordringen
blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til dagen efter ’periode slut’.

Stiftelsesdato
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Hvis ’forfaldsdatoen’ ligger senere end ’stiftelsesdatoen’, vil fordringen blive
sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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

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.
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11.4 Regler i indgangsfilteret
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_17
R_6_18
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5

Filterregler for KFREGEV
Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 10.000 kr.
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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12 ”Ydelser ifm. ophold i botilbud, civilretlige fordringer”
(KFYBOCF)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

Fordringerne, der er omfattet af fordringstypen, er civilretlige og ikke tillagt udpantningsret.

•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

•

Fordringstypen omfatter både fordringer, der relaterer sig til en enkelt dato, og som dermed ikke kan
henføres til en nærmere angivet periode, dvs. ”punkt i tid fordringer”, samt fordringer, der kan
henføres til en periode. Stamdatafelterne ”periode start” og ”periode slut” skal altid udfyldes – også for
fordringer, der er ”punkt i tid”.

13.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter civilretlige fordringer, som opstår i forbindelse med, at en borger opholder
sig i et botilbud, et plejehjem eller en beskyttet bolig efter §§ 107-110 og § 192 i lovbekendtgørelse
nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer (”serviceloven”).
Det følger hertil blandt andet af vejledning nr. 10172 af 15. december 2019 om botilbud m.v. til
voksne, at beboere i botilbud betaler for de ydelser, som de modtager som led i opholdet i
botilbuddet efter servicelovens almindelige regler. Udgifter til andre fornødenheder som ikke er
omfattet af kommunalbestyrelsens afgørelse om støtte til den pågældende, skal beboeren selv
betale. Dette gælder f.eks. udgifter til frisør, egenbetaling af medicin, beklædning, ansvars- eller
indboforsikring og individuel tv-pakke.
Fordringer omfattet af denne fordringstype opstår ved, at kommunen på vegne af beboeren
afholder udgifter, som beboeren som udgangspunkt selv skal betale – og at beboeren herefter ikke
betaler kommunen for den afholdte udgift. Der er således tale om udgifter som beboeren selv
skulle have betalt.

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

Madservice, hjælp, pleje, støtte, aflastning m.v. jf. KFMAPHP.
Botilbud efter servicelovens § 107, jf. KFBOMSE
Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108, jf. KFBOTLO
Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110, jf. KFBOTMO
El og varme i længerevarende botilbud, jf. KFEVLBO
Efterregulering af el og varme, botilbud, jf. KFREGEV
Betaling for ophold på plejehjem, jf. KFPHJEM
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13.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFYBOCF
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 2.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.

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.
Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr.,
henvisning til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.

Periode start

Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag eller
tidspunkt – dvs. hvor borger kun har modtaget ydelsen på en bestemt dag skal ’periode start’ angives som den dag, borger modtog ydelsen
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag
eller et bestemt tidspunkt (”punkt i tid”), udfyldes ’periode slut’ med en dato
svarende til ’periode start’.

Periode slut
Perioden kan maksimalt være 1 måned og kan som udgangspunkt ikke
krydse en kalendermåned.

Stiftelsesdato

Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’ eller krydser
en kalendermåned, vil fordringen blive sendt til manuel godkendelse i
høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.
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Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag eller
tidspunkt – dvs. hvor borger kun har modtaget ydelsen på en bestemt dag skal stiftelsesdatoen angives som den dag, borger modtog ydelsen
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.
Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Hvis ’forfaldsdatoen’ ligger senere end ’stiftelsesdatoen’, vil fordringen blive
sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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

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.

13.4 Regler i indgangsfilteret
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
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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 KFYBOCF
Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 2.000 kr.
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode
R_6_20
start
R_6_21 Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned
R_7_1
Stiftelsesdato skal være udfyldt
R_7_2
Forfaldsdato skal være udfyldt
R_7_3
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
R_7_4
Periode start skal være udfyldt
R_7_5
Periode slut skal være udfyldt
R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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14.
”Madservice, pleje, hjælp, støtte, aflastning m.v.”
(KFMAPHP)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

•

Fordringstypen omfatter både fordringer, der relaterer sig til en enkelt dato, og som dermed ikke kan
henføres til en nærmere angivet periode, dvs. ”punkt i tid fordringer”, samt fordringer, der kan
henføres til en periode. Stamdatafelterne ”periode start” og ”periode slut” skal altid udfyldes – også for
fordringer, der er ”punkt i tid”.

14.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter manglende betaling for ydelser, der kan opkræves betaling for i henhold til
§ 161 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer
(herefter ”serviceloven”). Dette indebærer betaling for:
•
•
•
•

Personlig hjælp og pleje, jf. servicelovens § 83, stk. 1, nr. 1,
Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jf. servicelovens § 83, stk. 1, nr. 2,
Madserviceordninger, jf. servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3,
Hjælp efter servicelovens § 84, hvis borgeren ikke samtidig modtager hjælp efter §§ 41, 42, 96 eller
100.

Der kan alene opkræves betaling for personaleomkostninger i forbindelse med
madserviceordninger. Se hertil afsnit 2.2.

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

Manglende betaling, aktiverende og forebyggende sigte, jf. KFTAKFY
Ydelser ifm. ophold i botilbud, civilretlige fordringer, jf. KFYBOCF

14.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFMAPHP
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 12.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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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.
Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.

Periode start

Periode slut

Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag eller
tidspunkt – dvs. hvor borger kun har modtaget ydelsen på en bestemt dag skal ’periode start’ angives som den dag, borger modtog ydelsen
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag
eller et bestemt tidspunkt (”punkt i tid”), udfyldes ’periode slut’ med en dato
svarende til ’periode start’.
Perioden kan maksimalt være 3 måneder.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 3 måned fra ‘periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato

Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag eller
tidspunkt – dvs. hvor borger kun har modtaget ydelsen på en bestemt dag skal stiftelsesdatoen angives som den dag, borger modtog ydelsen
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.

Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner
Forældelsesdato

Hvis ’forfaldsdatoen’ ligger senere end ’stiftelsesdatoen’, vil fordringen blive
afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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‘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.
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

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.

14.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFMAPHP

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 12.000 kr.
Fordringen sendes i høring
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
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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
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

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

Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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15.

”Tilbagebetaling efter servicelovens § 165” (KFTILSE)

Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

Bortfaldsreglerne finder anvendelse for fordringer omfattet af denne fordringstype. Fordringshaver
skal således sikre, at fordringen ikke er bortfaldet inden oversendelse til inddrivelse. Endvidere skal
der ske fastsættelse og indgås afdragsordning under opkrævning.

•

Da bortfaldsreglerne finder anvendelse, må fordringshaver ikke angive en forældelsesdato i
forbindelse med fordringens oversendelse til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i
stedet angive den objektive bortfaldsdato. Stamdatafeltet ’forældelsesdato’ er blevet tilpasset, så det
for fordringer omfattet af bortfaldsreglerne kan indeholde bortfaldsdatoen i stedet for en
forældelsesdato.

•

Filteret er opsat således, at hvis bortfaldsdatoen er overskredet ved modtagelse af fordringen til
inddrivelse, vil fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen, den vil ikke blive
afvist.

•

Fordringstypen omfatter både fordringer, der relaterer sig til en enkelt dato, og som dermed ikke kan
henføres til en nærmere angivet periode, dvs. ”punkt i tid fordringer”, samt fordringer, der kan
henføres til en periode. Stamdatafelterne ”periode start” og ”periode slut” skal altid udfyldes – også for
fordringer, der er ”punkt i tid”.

•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse altid angiver entydig identifikation af fordringen i form hvilken ydelse der skal
tilbagebetales samt den paragraf, som ydelsen er udbetalt efter. Dette skal enten angives direkte i
beskrivelsesfeltet eller ved at angive fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse eller lignende,
som henviser til et dokument, som indeholder dette og er sendt til skyldner. Beskrivelsesfeltet må ikke
indeholde personfølsomme oplysninger.

15.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter krav på tilbagebetaling af ydelser udbetalt efter lovbekendtgørelse nr.
1287 af 28. august 2020 om social service med senere ændringer (”serviceloven”).
Fordringstypen omfatter alene krav på tilbagebetaling efter servicelovens § 165, som opkræves af
kommunen.

15.2 Afgrænsning af fordringstypen
Det er besluttet, at det ikke er nødvendigt med en afgrænsning af fordringstypen i forhold til øvrige
fordringstyper på forretningsområdet.

15.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFTILSE
Udfyldes med fordringens beløb (restgæld) på, hvor tidspunktet fordringen
oversendes til inddrivelse. Dvs. den manglende betaling fratrukket
eventuelle delindbetalinger modtaget inden oversendelse til inddrivelse.
‘Beløbet’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 50.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.

Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til
skyldner. Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger
som fx det fulde CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne,
fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r)
på andre end skyldner selv.
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig
identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er
omfattet af øvrige stamdatafelter.
Beskrivelse

Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen
afvist.
I den entydige identifikation har Fordringshaver pligt til at angive
specifikke oplysninger om ydelsen, der gør skyldner i stand til at
kunne identificere, hvilken ydelse der er tale om. For denne
fordringstype indebærer dette, at Fordringshaver skal angive, hvilken
ydelse der skal tilbagebetales samt den paragraf, som ydelsen er
udbetalt efter. Dette skal enten angives direkte i beskrivelsesfeltet
eller i det dokument, der henvises til i beskrivelsesfeltet.
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, som
tilbagebetalingskravet vedrører.
Periode start
Hvis perioden kun relaterer sig til én bestemt dag, udfyldes ‘periode start’ og
‘periode slut’ med samme dato.
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, som
tilbagebetalingskravet vedrører.
Hvis perioden kun relaterer sig til én bestemt dag, udfyldes ‘periode start’ og
‘periode slut’ med samme dato.
Periode slut
Perioden er som udgangspunkt en måned, men kan være kortere end en
måned og kan krydse en kalendermåned.

Stiftelsesdato

Hvis perioden er længere end 1 måned, bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende udbetalingsdatoen. Udbetalingsdatoen er
sammenfaldende med dispositionsdatoen, dvs. datoen hvor pengene er til
rådighed for skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til dagen efter betalingsfristen i
påkravsskrivelsen.

Forfaldsdato

Feltet ’forfaldsdato’ skal udfyldes med en dato, der ligger efter
’stiftelsesdatoen’. Hvis feltet udfyldes med en dato der ligger tidligere eller
samtidig med ‘stiftelsesdatoen’”, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
Sidste rettidige betalingsdato
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.
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‘Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
‘forfaldsdatoen’.

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Sidste rettidig betalingsdato kan være fastsat efter lov, men kan også være
aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller fastsat ensidigt af
fordringshaver. I feltet skal der angives den juridisk korrekte sidste rettidige
betalingsdato. Rykkerskrivelser udskyder ikke ‘sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med CPR-nr. for skyldner.
Udfyldes med fordringens objektive bortfaldsfrist.
Hvis feltet udfyldes med en dato, der ligger tidligere end tidspunktet for
modtagelse til inddrivelse, bliver fordringen sendt til manuel godkendelse i
høringsportalen.
Må ikke udfyldes.

Domsdato
Hvis feltet udfyldes, bliver fordringen afvist
Må ikke udfyldes.
Forligsdato
Hvis feltet udfyldes, bliver fordringen afvist

15.4 Regler i indgangsfilteret
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”.
Særligt vedrørende fordringstyper omfattet af bortfaldsregler
Filterskemaet nedenfor er opsat i overensstemmelse med fejlmeddelelserne. bortfaldsdatoen
indsættes i samme felt som normalt anvendes til udfyldelse af forældelsesdatoen. Dette
medfører, at såfremt fordringen afvises efter filterregel R_2_1 eller sendes i høring efter filterregel
R_2_2a vil fejlmeddelelsen være angivet som anført nedenfor i filterskemaet. Dvs. at
fejlmeddelelsen indeholder ordet ”forældelsesdato” og ikke ”bortfaldsdato”.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_2a

Filterregler for KFTILSE

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 samtidig med Modtagelsesdato
Fordringen sendes i høring
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Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med
modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0R_4_1
fordringer)
R_4_2
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 50.000 kr.
R_4_4
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
R_4_7
inddrivelse
R_5_1
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
R_5_2
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
R_5_3
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
R_6_1
Forfaldsdato
R_6_3
Forfaldsdato skal ligge efter Stiftelsesdato
R_6_19 Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
R_6_20 Periode slut skal senest ligge 1 måned efter Periode start
R_7_1
Stiftelsesdato skal være udfyldt
R_7_2
Forfaldsdato skal være udfyldt
R_7_3
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
R_7_4
Periode start skal være udfyldt
R_7_5
Periode slut skal være udfyldt
R_7_11 Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt
R_7_12 Hverken domsdato eller forligsdato må være udfyldt
R_3_1

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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16.
”Manglende betaling, aktiverende og forebyggende
sigte” (KFTAKFY)
Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver entydig identifikation af fordringen, eksempelvis ved angivelse af
fakturanummer, afgørelse eller lignende.

16.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på manglende betaling for generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte, der er ydet efter § 79 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om
social service med senere ændringer (”serviceloven”).

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

Madservice, pleje, hjælp, støtte, aflastning m.v., jf. KFMAPHP
Ydelser ifm. ophold i botilbud, civilretlige fordringer, jf. KFYBOCF.

16.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFTAKFY
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 15.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.

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.
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Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr.,
henvisning til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med en dato svarende til den første dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Periode start

Periode slut

Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag eller
tidspunkt – dvs. hvor borger kun har modtaget ydelsen på en bestemt dag skal ’periode start’ angives som den dag, borger modtog ydelsen
Udfyldes med en dato svarende til den sidste dag i den periode, der
opkræves betaling for.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag
eller et bestemt tidspunkt (”punkt i tid”), udfyldes ’periode slut’ med en dato
svarende til ’periode start’.
Perioden kan maksimalt være 3 måneder.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 3 måned fra ‘periode start’, vil
fordringen blive sendt til manuel godkendelse i høringsportalen.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato

Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag eller
tidspunkt – dvs. hvor borger kun har modtaget ydelsen på en bestemt dag skal stiftelsesdatoen angives som den dag, borger modtog ydelsen
Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
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 fastsættelsen anses for rettidig.

Sidste rettidige betalingsdato

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

‘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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
Hvis fordringen ikke er omfattet af en dom, skal feltet være tomt.
Feltet må kun udfyldes, hvis dommen fastslår fordringens eksistens og
beløbsmæssige størrelse.
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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.

16.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFTAKFY

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 15.000 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
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R_6_15
R_6_16
R_6_19
R_6_20
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 3 måneder efter Periode start
Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt
Periode slut skal være udfyldt
Beskrivelsesfelt skal være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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”Betaling, midlertidigt ophold” (KFBTMIO)

17.

Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

Forbrugsudgifter er inkluderet i betalingen, og der kan ikke opkræves særskilt betaling herfor, ligesom
der ikke kan foretages efterregulering for sådanne udgifter.

•

Lejelovens regler finder ikke anvendelse på fordringer omfattet af KFBTMIO, jf. integrationslovens §
12, stk. 6.

17.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen KFBTMIO omfatter flygtninges og andres manglende betaling af leje- og
forbrugsudgifter for indkvartering på midlertidige opholdssteder, jf. § 1, i bekendtgørelse nr. 1973 af
10. december 2020 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og
opholdssteder i 2021 (herefter ”bekendtgørelse om flygtninge mv.”), jf. § 12, stk. 8, i
lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020 om integration af udlændinge i Danmark (herefter
”integrationsloven”).
Det følger af bekendtgørelsens § 1, hvad det maksimale beløb for leje- og forbrugsudgifter kan
udgøre.

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

”Midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107” (KFBOMSE)

•

”Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108” (KFBOTLO)

17.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFBTMIO
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Beskrivelse

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 5.500 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
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 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.

Periode start

Periode slut

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden svarende til den dag,
hvor opholdet påbegyndes
Udfyldes med datoen for den sidste dag perioden svarende til den sidste
dag i måneden eller den sidste dag i opholdet, såfremt opholdet
påbegyndes og afsluttes i samme måned.
Perioden kan maksimalt være 1 måned.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’, vil
fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato

Forfaldsdato

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Forfaldsdatoen er tidligst sammenfaldende med datoen for ”Periode start”.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter
forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag eller helligdag, er betaling den
Sidste rettidige betalingsdato efterfølgende hverdag rettidig.

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘Forældelsesdatoen beregnes efter aftale 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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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.

Forligsdato
Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
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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.

17.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFBTMIO (Betaling, midlertidigt ophold)

Konsekvens hvis
reglen ikke
overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_4_1

Fordringsartkoden skal være "INDR"
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato uden hensyn til
FOKO-lukkedage
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato
hos Gældsstyrelsen
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordringer)

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 5.500 kr.

R_4_4
R_4_7

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Periode start

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_5

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFBTMIO (Betaling, midlertidigt ophold)

Konsekvens hvis
reglen ikke
overholdes

R_6_11

Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_15
R_6_16
R_6_19

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

Periode slut skal ligge efter Periode start

R_6_21

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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

Fordringen sendes i
høring
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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”Egenbetaling, husvild’’ (KFEBHUV)

18.

Fordringstypekategori: Hovedfordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

Det fremgår af kommunernes hjemmesider, at husly til husvilde bl.a. kan ske ved anvisning til
lejebolig med kontrakt, midlertidig indkvartering på værelse, hotel, pensionat eller lignende, eller
botilbud efter servicelovens § 110. Fordringstypen omfatter derfor ikke husly til husvilde, hvor
kommunalbestyrelsen anviser til lejebolig med kontrakt. Disse fordringer skal oversendes i
fordringstypen DFHUSLJ – leje m.v. efter lejeloven.

•

Fordringstypen omfatter endvidere ikke husly til husvilde, hvor kommunalbestyrelsen anviser botilbud
efter servicelovens § 110. Disse fordringer skal oversendes i fordringstypen KFBOTMO – botilbud efter
servicelovens §§ 109 og 110.

•

Kommunen skal således ved oversendelse af en fordring omfattet af servicelovens § 80 foretage en
vurdering af, hvorvidt fordringen skal oversendes i en allerede særskilt oprettet fordringstype .

18.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen KFEBHUV omfatter manglende betaling for midlertidigt husly ved
kommunalbestyrelsens anvisning til enlige eller familier, der er husvilde, jf. § 80 i
lovbekendtgørelse nr. 1548 af 1. juli 2021 om social service med senere ændringer (herefter
”serviceloven”).

18.2 Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende (ikke udtømmende):
• ”Leje m.v. efter lejeloven” (DFHUSLJ)
• ”Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110” (KFBOTMO)
• ”Betaling, midlertidigt ophold” (KFBTMIO)

18.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFBTMIO
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.

Hovedstol

Beskrivelse

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 5.000 kr., bliver fordringen sendt til manuel
godkendelse i høringsportalen.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Bemærk at teksten medtages i Gældsstyrelsens breve til skyldner.
Derfor må feltet ikke indeholde personoplysninger som fx det fulde
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CPR-nr. (xxxxxx-xxxx) og fulde navne, fornavn(e), eventuelle
mellemnavn(e), efternavn(e) og adresse(r) på andre end skyldner selv.
Beskrivelsesfeltet må udelukkende udfyldes med entydig identifikation af
fordringen, eksempelvis ved angivelse af fakturanummer,
dokumentnummer, afgørelse e.l., som ikke er omfattet af øvrige
stamdatafelter.
Feltet er obligatorisk, og hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.

Periode start

Periode slut

Eksempelvis:
Krav vedrørende ‘Betaling af [(…)]’, Fakturanummer [fakturanr., henvisning
til regning eller lignende] af [dato].
Udfyldes med datoen for den første dag i perioden svarende til den dag,
hvor opholdet i det midlertidige anviste husly påbegyndes.
Udfyldes med datoen for den sidste dag i perioden svarende til den sidste
dag i måneden eller den sidste dag i opholdet, såfremt opholdet
påbegyndes og afsluttes i samme måned.
Perioden kan maksimalt være 1 måned.
Hvis ‘periode slut’ ligger senere end 1 måned fra ‘periode start’, vil
fordringen blive afvist.
Udfyldes med en dato svarende til ’periode start’.

Stiftelsesdato

Forfaldsdato

Hvis feltet udfyldes med en anden dato, vil fordringen blive afvist.
Forfaldsdatoen er sammenfaldende med datoen for stiftelse.
Udfyldes med en dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling i
henhold til loven, aftalen eller fastsættelsen anses for rettidig.

Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter
forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag eller helligdag, er betaling den
Sidste rettidige betalingsdato efterfølgende hverdag rettidig.

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Forligsdato

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 CPR-nummer på skyldner.
Udfyldes med datoen for den sidste dag, inden fordringen forælder, dvs.
den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
‘Forældelsesdatoen beregnes efter aftale 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.
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.
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.
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Hvis der ikke er indgået forlig, skal feltet være tomt.
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.

18.4 Regler i indgangsfilteret
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

Filterregler for KFEBHUV (Egenbetaling, husvild)

Konsekvens hvis
reglen ikke
overholdes

R_1_1
R_1_2
R_2_1a

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

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

Fordringen sendes
i høring

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato uden
hensyn til FOKO-lukkedage

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes
i høring

R_3_1

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

Fordringen afvises

R_4_1

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

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 5.000
kr.

Fordringen sendes
i høring

R_4_4
R_4_7

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

R_5_1
R_5_2

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for
modtagelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFEBHUV (Egenbetaling, husvild)

Konsekvens hvis
reglen ikke
overholdes

R_5_3
R_6_1

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

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

Fordringen afvises
Fordringen sendes
i høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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

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