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1 Introduktion
”Fordringstypeoversigten” indeholder en opsummering af de fordringstyper, der er oprettet i PSRM
for det kommunale forretningsområde ”Parkeringsafgifter”. 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 ”Parkeringsafgifter” i PSRM
Hovedfordringer
• ”Parkeringsafgift” (KFPAFGI)
Relaterede fordringer
• ”Opkrævningsgebyr, kommunale parkeringsafgifter” (GEPAKOM)

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

Da fordringer under denne fordringstype altid er ”punkt i tid”, må stamdatafelterne ’periode start’ og
’periode slut’ ikke udfyldes. Kommunerne har oplyst, at parkeringsafgiften kan udstedes efter en
såkaldt ”observationsperiode” af forseelsen, der kan strække sig over mere end én dag. I en sådan
situation vil det være tidspunktet for udstedelse af parkeringsafgiften, der er afgørende for
fastsættelse af fordringens periode. Som følge heraf kan fordringen kun relatere sig til en bestemt
dag, uanset at forseelsens ”observationsperiode” kan strække sig over flere dage.

•

Der er i indgangsfilteret opsat en øvre grænse på 2040 kr. for fordringens ’hovedstol’. Hvis
fordringens ’hovedstol’ overstiger denne grænse, vil fordringen blive afvist, da ’hovedstolens’
størrelse er reguleret af lovgivningen. Det er ikke tilladt at samle flere parkeringsafgifter i én fordring
ved oversendelse til inddrivelse, heller ikke i tilfælde af, at de er udstedt samme dag.

•

Feltet forfaldsdato udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.

•

For at fordringer kan oversendes i denne fordringstype, er det en betingelse, at fordringshaver ved
oversendelse angiver registreringsnummer, klokkeslæt for afgiftens udstedelse samt sted for
forseelsen i stamdatafeltet ’beskrivelse’. Fordringshaver skal være opmærksom på, at
beskrivelsesfeltet kun er 100 karakterer, så det skal sikres, at minimumskravene overholdes, da alle
karakterer ud over de mulige 100 ikke vil blive modtaget hos inddrivelsen via snitfladen.

•

Beskrivelsesfeltet skal indeholde klokkeslættet for parkeringsafgiften på grund af behovet for at
skelne mellem fordringer pålagt det samme køretøj samme dag.

•

Fordringens forældelsesdato skal udfyldes. Forældelsesdatoen er som udgangspunkt 3 år fra forfald,
men da det er blevet oplyst, at der indgås mange betalingsordninger, som afbryder forældelsen,
sættes filteret til at forældelsesdatoen kan være maksimalt 4 år fra forfald. Fordringshaver skal altid
oversende den korrekte forældelsesdato, og den generelle regel om, at forældelsesdatoen beregnes
som 3 år fra forfald er fortsat gældende. Ændringen vedrører udelukkende opsætningen af
indgangsfilteret, der giver kommunerne et administrationsår, så antallet af fordringer, der sendes i
høring, reduceres.

2.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen KFPAFGI omfatter fordringer vedrørende betaling af parkeringsafgift pålagt af
kommuner efter reglerne i:
•

•
•

bekendtgørelse nr. 1324 af 21. november 2018 af lov om færdsel som ændret ved Lov nr. 697 af 8.
juni 2017 om ændring af færdselsloven, Lov nr. 1557 af 19. december 2017 om ændring af
færdselsloven, Lov nr. 1563 af 18. december 2018 om ændring af færdselsloven, Lov nr. 509 af 1.
maj 2019 om ændring af færdselsloven og Lov nr. 556 af 7. maj 2019 om ændring af færdselsloven
(herefter ”færdselsloven”)
bekendtgørelse nr. 877 af 25. juni 2018 om vejmyndighedernes parkeringskontrol som ændret ved
bekendtgørelse nr. 1659 af 18. december 2018 om ændring af bekendtgørelse om
vejmyndighedernes parkeringskontrol (herefter ”parkeringskontrolbekendtgørelsen”)
lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje som ændret ved Lov nr. 1895 af 29. december
2015 om ændring af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom og lov
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om offentlige veje m.v., Lov nr. 658 af 8. juni 2016 om ændring af lov om offentlige veje m.v.,
jernbaneloven og forskellige andre love og Lov nr. 175 af 21. februar 2017 om ændring af lov om
valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og
regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje (herefter ”vejloven”).

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

Renter og gebyrer opkrævet i forbindelse med parkeringsafgift.

2.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for KFPAFGI
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 2040 kr., bliver fordringen afvist.
‘Hovedstolen’ må ikke indeholde renter og gebyrer.
Udfyldes med registreringsnummer, klokkeslæt for afgiftens udstedelse,
sted for forseelsen.
Hvis feltet ikke udfyldes, bliver fordringen afvist.
Må ikke udfyldes.

Periode start
Hvis feltet udfyldes, bliver fordringen afvist.
Må ikke udfyldes
Periode slut
Hvis feltet udfyldes, bliver fordringen afvist.
Udfyldes med datoen for udstedelsen af parkeringsafgiften, dvs. datoen for
overtrædelsen (forseelsesdatoen).
Stiftelsesdato

I tilfælde af at der udstedes flere parkeringsafgifter for samme overtrædelse,
jf. færdselslovens § 121, stk. 7, vil hver af de pålagte parkeringsafgifter
udgøre en selvstændig fordring (med hvert et selvstændigt
stiftelsestidspunkt).
Forfaldsdatoen følger ikke af det retlige grundlag, hvorfor parkeringsafgiften
forfalder til betaling straks.

Forfaldsdato

Sidste rettidige betalingsdato

Feltet forfaldsdato udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med
stiftelsesdatoen.
Feltet ”Sidste rettidige betalingsdato” udfyldes med den sidste
betalingsdato, hvorpå betaling anses at være 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,
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Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for KFPAFGI
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke sidste rettidige
betalingsdato.
Udfyldes med CPR-nummer eller CVR-nummer på ejer eller den
registrerede bruger af køretøjet.

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Domsdato

Der kan forekomme dansk indregistrerede køretøjer, der ikke har en ejer
eller registreret bruger med dansk CPR-nr. eller CVR/SE-nr. I disse tilfælde
kontaktes Gældsstyrelsen om oprettelse af et AKR-nr.
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.

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”.
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Regel

Filterregler for KFPAFGI (Parkeringsafgift - Kommuner)

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

R_1_1

Fordringsartkoden skal være "INDR"

Fordringen afvises

R_1_2

Fordringen skal altid være en hovedfordring

Fordringen afvises

R_2_1a

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge tidligst
Fordringen afvises
10 år efter domsdato eller forligsdato

R_2_1b

Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest Fordringen sendes i
10 år efter domsdato eller forligsdato
høring

R_2_1

Forældelsesdato skal være udfyldt

Fordringen afvises

R_2_3a

Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises*

R_2_3

Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Fordringen sendes i
høring

R_3_1

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

R_4_1

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

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 2.040 kr.

Fordringen afvises*

R_4_4

Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.

Fordringen afvises

R_4_7

Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til inddrivelse Fordringen afvises

R_5_1

Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato

Fordringen afvises

R_5_2

Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato

Fordringen afvises

R_5_3

Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato

Fordringen afvises

R_6_1

Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen afvises*

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises*

R_7_1

Stiftelsesdato skal være udfyldt

Fordringen afvises

R_7_2

Forfaldsdato skal være udfyldt

Fordringen afvises

R_7_3

Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt

Fordringen afvises

R_7_9

Periode start må ikke være udfyldt

Fordringen afvises*

R_7_10

Periode slut må ikke være udfyldt

Fordringen afvises*

R_7_11

Beskrivelsesfelt skal være udfyldt

Fordringen afvises

R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Fordringen afvises
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3 ”Opkrævningsgebyr, kommunale parkeringsafgifter”
(GEPAKOM)
Fordringstypekategori: Relateret fordring
Væsentlige opmærksomhedspunkter
•

Der er i indgangsfilteret opsat en øvre grænse på 250 kr. for fordringens hovedstol. Hvis fordringens
hovedstol overstiger denne grænse, vil fordringen blive afvist, da hovedstolens størrelse er reguleret
af lovgivningen.

•

Da fordringer under denne fordringstype altid er ”punkt i tid”, må stamdatafelterne ”periode start” og
”periode slut” ikke udfyldes.

3.1 Fordringer som kan oversendes i fordringstypen
Fordringstypen GEPAKOM indeholder fordringer på gebyrer i henhold til § 2, stk. 2 i
lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018 om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser,
der opkræves af regioner og kommuner (herefter ”gebyrloven”). Det følger af gebyrlovens § 2, stk.
2 at kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales gebyr til kommunen for
erindringsskrivelser vedrørende ikke rettidigt betalte ydelser, der opkræves af kommunen, og som i
lovgivningen er tillagt udpantningsret. Denne fordringstype er afgrænset til kun at vedrøre
kommunens opkrævning af gebyr for erindringsskrivelse for ikke rettidigt betalte parkeringsafgifter.
Gebyrer for erindringsskrivelser er omfattet af fordringstypekoden GEPAKOM, der er en relateret
fordring til hovedfordringen KFPAFGI, som er en parkeringsafgift.
Ved oversendelse af en fordring af fordringstypen GEPAKOM til inddrivelse skal det altid være
angivet, hvilken konkret KFPAFGI hovedfordring, opkrævningsgebyret knytter sig til, selvom
gebyret måtte være opkrævet i relation til flere KFPAFGI hovedfordringer. Oversendes to
opkrævningsgebyrer for samme KFPAFGI hovedfordring, skal fordringerne overdrages som to
selvstændige fordringer, der relateres til hovedfordringen.

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

Kommunale gebyrer – erindringsskrivelser – GEOPERI
Kommunale gebyrer – underretning om udlæg - GEOPUDL
Gebyr, Daginstitution - GEDAINS
Påkravsgebyr efter lejeloven og almenlejeloven - GELEOAL
Påkravsgebyr efter erhvervslejeloven - GEERHLO
Renter efter gebyrloven, som følge af for sen betaling af hovedfordringen – REOPKOM
Rente, Opkrævning Daginstitution - REOPDAG
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3.3 Korrekt udfyldelse af stamdatafelter
Stamdatafelt

Beløb

Korrekt udfyldelse for GEPAKOM
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.
Udfyldes med fordringens oprindelige pålydende.
Hovedstol

Hvis ‘hovedstolen’ overstiger 250 kr., bliver fordringen afvist.

Beskrivelse

’Hovedstolen’ må ikke indeholde renter.
Skal ikke udfyldes.
Må ikke udfyldes.

Periode start
Hvis feltet udfyldes, bliver fordringen afvist
Må ikke udfyldes
Periode slut
Stiftelsesdato

Hvis feltet udfyldes, bliver fordringen afvist
Udfyldes med datoen for udsendelsen af den gebyrudløsende
erindringsskrivelse til skyldner.
Udfyldes med en dato svarende til ’stiftelsesdatoen’.

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

Sidste rettidige betalingsdato

’Sidste rettidige betalingsdato’ kan tidligst være sammenfaldende med
’forfaldsdatoen’.
Hvis der er givet henstand eller aftalt betalingsordning, er det den sidste
rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen,
der skal angives i feltet. Rykkerskrivelser udskyder ikke ’sidste rettidige
betalingsdato’.
Udfyldes med CPR-nummer eller CVR-nummer på ejer eller registreret
bruger af køretøjet.

Identifikation af skyldner

Forældelsesdato

Der kan forekomme dansk indregistrerede køretøjer, der ikke har en ejer
eller registreret bruger med dansk CPR-nr. eller CVR/SE-nr. I disse tilfælde
kontaktes Gældsstyrelsen om oprettelse af et AKR-nr.
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.
Fordringen bortfalder, hvis hovedfordringen forælder, jf. forældelseslovens §
23 (accessorisk forældelse).
Udfyldes med datoen for dommens afsigelse.

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

9

Stamdatafelt

Korrekt udfyldelse for GEPAKOM
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”.
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Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a
R_2_1b
R_2_1
R_2_3a
R_2_3
R_3_1
R_4_1
R_4_2
R_4_4
R_4_7
R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1
R_6_3
R_6_4
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_9
R_7_10
R_7_12a
R_10_2

Filterregler for GEPAKOM

Konsekvens hvis
reglen ikke overholdes

Fordringsart-koden skal være "INDR"
Fordringen afvises
Fordringen skal altid være en relateret fordring
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 250 kr.
Fordringen afvises
Beløb skal være større end eller lig med 0 kr.
Fordringen afvises
Oprindelig hovedstol skal være større end eller lig med beløb til
Fordringen afvises
inddrivelse
Forfaldsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Fordringen afvises
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med
Fordringen afvises
Forfaldsdato
Forfaldsdato skal ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start må ikke være udfyldt
Periode slut må ikke være udfyldt
Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt
Relateredes Modtagelsesdato skal ligge 1 dag efter hovedfordrings
Forfaldsdato

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