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Bilag 6.1 – Egenbetaling, kommunal tandpleje.
(KFETAND).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på egenbetaling i forbindelse med omsorgs- og specialtandpleje, som
fremgår af lovbekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 Sundhedsloven (herefter ”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.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Sundhedsloven
2.1.1
Sundhedslovens regler om omsorgspleje
Af sundhedslovens § 131 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen tilbyder 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.
Stk. 2. Personer, der får tilbudt omsorgstandpleje, jf. stk. 1, kan vælge at modtage tandplejetilbuddet hos privatpraktiserende tandlæge eller klinisk tandtekniker efter eget valg.
Stk. 3. (…)
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet, omfanget, organiseringen, egenbetalingen og ressourceanvendelsen i den kommunale omsorgstandpleje.”
Af sundhedslovens § 132 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et kommunalt tandplejetilbud efter § 131, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale
årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten. For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af § 64 b, og som der ydes tilskud til, jf. § 64 b, kan kommunalbestyrelsen maksimalt afkræve patienten en betalingstakst svarende til patientens egenbetaling
i praksistandplejen.”
2.1.2
Sundhedslovens regler om specialtandpleje
Af sundhedslovens § 133 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller omsorgstandplejen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om specialiseret tandpleje i henhold til stk.
1, ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med
andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private klinikker.
Stk. 3. – 5. (…)”
Af sundhedslovens § 134 fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et specialiseret tandplejetilbud
efter § 133, selv skal betale en del af udgiften til tandpleje.
Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale
årlige betalingstakst, som kommunalbestyrelsen kan afkræve patienten.
Stk. 3. Børn og unge under 18 år, der modtager et særligt tandplejetilbud efter § 133, kan ikke
afkræves betaling for behandlingen.”
2.1.3
Bekendtgørelse om tandpleje
Bemyndigelsesbestemmelsen i sundhedslovens § 131, stk. 4 og § 133, stk. 5 er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 1658 af 22. december 2017 om tandpleje som ændret ved bekendtgørelse nr. 603 af 27. maj 2018
(herefter ”bekendtgørelse om tandpleje”).
Af bekendtgørelsens § 10, stk. 1 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager omsorgstandpleje, selv skal betale en del af udgiften. Patientens egenbetaling i omsorgstandplejen kan dog maksimalt udgøre
520 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2018). For forebyggende og behandlende tandpleje, der
er omfattet af sundhedslovens 64 b, og som der ydes tilskud til, jf. sundhedslovens § 64 b kan
kommunalbestyrelsen maksimalt afkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling i praksistandplejen.”
Af bekendtgørelsens § 15, stk. 1 og 2 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at personer, der modtager et specialtandplejetilbud i henhold til § 12, selv skal betale en del af udgiften, jf. dog stk. 2. Patientens egenbetaling i specialtandplejen kan dog maksimalt udgøre 1.935 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2018). For forebyggende og behandlende tandpleje, der er omfattet af overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Tandlægeforeningen, og som der ydes tilskud til i medfør af § 65 i sundhedsloven, kan kommunalbestyrelsen maksimalt opkræve en betaling svarende til patientens egenbetaling i praksistandplejen. For øvrige ydelser, herunder ydelser, der gives i tillæg til ydelser
omfattet af sundhedslovens § 64 b, fastsættes egenbetalingen af kommunalbestyrelsen.
Stk. 2. Børn og unge under 18 år, der modtager specialtandpleje i henhold til § 12, kan ikke afkræves betaling for behandlingen.”
Af bekendtgørelsens § 29 fremgår:
”Det i §§ 10, 15, 23, 24, 25 og 26 fastsatte loft (grundbeløb pr. 1. januar 2018) for egenbetaling
reguleres én gang årligt den 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til det nærmeste kronebeløb
deleligt med 5.”
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Reguleringen af beløbet for egenbetalingen for omsorgs- og specialtandpleje bliver årligt fastsat i en cirkulæreskrivelse af Sundheds- og Ældreministeriet. Se hertil Cirkulæreskrivelse om regulering for 2020 af
egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven.
2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af den anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
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1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes.
I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december,
udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
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Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 1.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
For nærværende fordringstyper findes der bestemmelser, der fastsætter den maksimale hovedstol for både
omsorgs- og specialtandpleje. Se uddybning nedenfor.
Hovedstolen kan maksimalt udfyldes med et beløb på 2.200 kr.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 1.500 kr.
4.2.1
Hovedstol for omsorgstandpleje
Det følger af § 10 i bekendtgørelse om tandpleje, at patientens egenbetaling i omsorgstandplejen maksimalt kan udgøre 520 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2018). Af bekendtgørelsens § 29 fremgår det, at
det fastsatte loft for egenbetaling reguleres én gang årligt den 1. januar.
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.
4.2.2
Hovedstol for specialtandpleje
Det følger af § 15 i bekendtgørelse om tandpleje, at patientens egenbetaling i specialtandplejen maksimalt
kan udgøre 1.935 kr. årligt (grundbeløb pr. 1. januar 2018). Af bekendtgørelsens § 29 fremgår det, at det
fastsatte loft for egenbetaling reguleres én gang årligt den 1. januar.
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.
Herudover fremgår det af § 15, stk. 1, sidste pkt. i bekendtgørelse om tandpleje, at for øvrige ydelser
fastsættes egenbetalingen af kommunalbestyrelsen.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
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Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFETAND.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse e.l.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Fordringstypen indeholder fordringer, der vedrører egenbetaling for én eller flere behandlinger, der enten
kan relatere sig til en enkelt dato (”et punkt i tid”) eller til flere datoer (periode). For både omsorgs- og
specialtandpleje er den maksimale egenbetaling fastsat på årsbasis, og reguleres årligt.
På baggrund af ovenstående er det aftalt, at fordringsperioden maksimalt kan udgøre et år. Periode start
angives som den første dag i perioden, og periode slut angives som den sidste dag i perioden.
Hvis der er tale om en fordring, der kun relaterer sig til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, udfyldes
periode start og periode slut med samme dato. Denne dato er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Stiftelsesdatoen skal, uanset hvordan egenbetalingen opkræves, udfyldes med datoen for periode start.
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4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Af det retlige grundlag ses der ikke at fremgå særlige bestemmelser, der angiver forfaldstidspunktet for
krav på egenbetaling vedrørende kommunal tandpleje.
Fordringshaver har oplyst, at egenbetaling for omsorgs- og specialtandpleje opkræves på tre forskellige
måder: 1) egenbetaling opkræves løbende forud, 2) egenbetalingen opkræves løbende bagud og 3) egenbetalingen opkræves i forbindelse med den enkelte behandling.
Hvis egenbetalingen opkræves løbende forud, skal forfaldsdatoen anføres som datoen for stiftelsesdatoen.
Hvis egenbetalingen opkræves løbende bagud, skal forfaldsdatoen anføres som datoen for periode slut.
Hvis der er tale om en behandling, der ikke opkræves løbende, anføres forfaldsdatoen som datoen for
behandlingen. Denne dato vil være sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Egenbetaling opkræves af patienter i omsorgstandpleje og patienter i specialtandpleje.
Det er aftalt, at Fordringshaver kun kan oversende fordringer med angivelse af CPR-nr.
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4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
1) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
2) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFETAND (Egenbetaling, kommunal tandpleje)

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

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 2.200 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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
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Regel

Filterregler for KFETAND (Egenbetaling, kommunal tandpleje)

R_6_5
R_6_8
R_6_15
R_6_16

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Periode slut
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

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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Bilag 6.2 – Betaling for anbringelse af børn og unge
(KFANBBØ).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen indeholder fordringer på døgnophold, jf. lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020
om social service (herefter ”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.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 52 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 3, når det må anses for
at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte, jf. dog
§ 54, stk. 3, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Kommunalbestyrelsen skal vælge den
eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den
børnefaglige undersøgelse efter § 50. Afgørelsen træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren, jf. dog §§ 56, 57 a, 57 b og 58, § 68, stk. 2 og 3, og § 68 a. En afgørelse efter stk. 3,
nr. 7, kræver tillige samtykke fra den unge, der er fyldt 15 år.
Stk. 2. (…).
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for følgende typer af tilbud:
1) – 6) (…)
7) Anbringelse af barnet eller den unge uden for hjemmet på et anbringelsessted, jf. § 66.
8) – 9) (…)”
Af servicelovens § 159 fremgår:
”Social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at forældrene og barnet eller den unge
betaler for døgnopholdet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der kan ikke fastsættes betaling for et døgnophold efter § 52, stk. 3, nr. 7 og § 14 i lov om
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bekæmpelse af ungdomskriminalitet, når der er tale om en videreførelse af en anbringelse efter §
68 a.”
2.2
Bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder
Bekendtgørelse nr. 535 af 2. maj 2019 om betaling for ophold i anbringelsessteder for børn og unge under
18 år samt for døgnophold og udslusningsophold for unge i alderen 18 til og med 22 år (herefter ”bekendtgørelse om betaling for ophold i anbringelsessteder”) er udstedt i medfør af §§ 159 og 160 i serviceloven.
Af § 1 i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder fremgår:
”For børn og unge under 18 år, der har ophold uden for hjemmet i et anbringelsessted for børn
og unge, har forældrene pligt til at bidrage til udgifterne ved opholdet i forhold til indkomstgrundlaget, jf. § 2. Betalingen fastsættes af kommunen efter reglerne i denne bekendtgørelse.
Stk. 2. – 5. (…)”
Af § 8 i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder fremgår:
”Betaling opkræves af kommunen, der i forbindelse med forhandlingerne med forældrene om opholdet giver forældrene underretning om beregningsgrundlaget samt om reglerne i §§ 3, 4, 6 og
7.
Stk. 2. Betalingspligten indtræder ved starten af opholdet. Forfaldsdagen for 1. betalingsrate fastsættes med en rimelig frist. Forudbetaling må ikke kræves for længere tid end 1 måned.”
Af § 9 i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder fremgår:
”Den indtægtsgrænse, der er nævnt i § 1, stk. 2 og 3, reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Den indtægtsgrænse, der fremkommer efter
regulering afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Reguleringen foretages
første gang 1. januar 2020.
Stk. 2. Børne- og socialministeren meddeler størrelsen af de regulerede indtægtsgrænser og beløb.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
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§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af den anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
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I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
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Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 1.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Hovedstolens beregningsgrundlag fremgår af afsnit 2, som vedrører det retlige grundlag for fordringstypen. Fordringshaver har hertil oplyst, at hovedstolen almindeligvis ikke overstiger 5.000 kr.
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Feltet hovedstol skal på baggrund af ovenstående udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 5.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 1.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFANBBØ.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
Beskrivelsesfeltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Fordringsperioden ses ikke at følge af det retlige grundlag. Det følger imidlertid af § 8, stk. 2 i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder, at forudbetaling ikke må kræves for længere tid end
en måned. Fordringshaver har hertil oplyst, at perioden maksimalt udgør en måned, og at perioden ikke
krydser et kalenderår.
Feltet fordringsperiode udfyldes med en periode på maksimalt én måned.
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4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Det følger af § 8, stk. 2 i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder, at betalingspligten
indtræder ved starten af opholdet, og at forfaldsdagen for 1. betalingsrate fastsættes med en rimelig frist.
Forudbetaling må ikke kræves for længere tid end 1 måned. Fordringshaver har oplyst, at betaling for
efterfølgende rater ligeledes vil være forudbetalt.
Feltet stiftelsesdato skal for første rate udfyldes med datoen for opholdets første dag. For de resterende
betalingsrater skal feltet stiftelsesdato udfyldes med første dag i perioden. Stiftelsesdatoen skal således
altid være sammenfaldende med periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Det følger af § 8, stk. 2 i bekendtgørelsen om betaling for ophold i anbringelsessteder, at betalingspligten
indtræder ved starten af opholdet. Forfaldsdagen for 1. betalingsrate fastsættes med en rimelig frist. Forudbetaling må ikke kræves for længere tid end 1 måned.
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.
For efterfølgende rater vil forfaldsdatoen være sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
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betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det følger af servicelovens § 159, at social- og indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at forældrene
betaler for døgnopholdet.
Feltet identifikation af skyldner skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
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Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
3) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
4) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFANBBØ (Betaling for anbringelse af børn og unge) 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

R_2_1b

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

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
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Regel
R_4_1

Filterregler for KFANBBØ (Betaling for anbringelse af børn og unge) Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-forFordringen afvises
dringer)

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_15
R_6_16

Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises

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

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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Bilag 6.3 – Betaling for ophold
på plejehjem
(KFPHJEM).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”serviceloven”).
Fordringshaver har oplyst, at el og varme indgår som en del af betalingen.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

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
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 192:
”Regionsrådet og kommunalbestyrelsen driver de bestående plejehjem og beskyttede boliger efter
de hidtil gældende regler i lov om social bistand. Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for
den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet. Sundheds- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler herom, herunder regler, der er tilnærmet reglerne for ældreboliger
og plejeboliger efter lov om almene boliger m.v., og regler om beskyttelse mod ufrivillig flytning
inden for et plejehjem eller en beskyttet bolig.”
2.2
Plejehjemsbekendtgørelsen
Af § 14 i bekendtgørelse nr. 1324 af 10. december 2014 om plejehjem og beskyttede boliger (herefter
”plejehjemsbekendtgørelsen”) fremgår:
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”Kommunen skal udover bolig give beboerne i plejehjem og beskyttede boliger tilbud om forsyning af el og varme. Kommunen skal endvidere give beboerne i plejehjem tilbud om kost, vask,
rengøring og leje af linned.”
Af § 16 i plejehjemsbekendtgørelsen fremgår:
”Beboeren betaler for boligen summen af det beløb, kommunen fastsætter efter § 17 og det beløb,
kommunen fastsætter efter § 18. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens omkostninger,
jf. § 17, stk. 3.”
Af § 19 i plejehjemsbekendtgørelsen fremgår:
”Beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor boligen er til disposition.
Stk. 2. Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet. Kommunen kan fastsætte
de nærmere regler og herunder bestemme, at betalingen vedvarer i en kortere tid efter, at boligen
er fraflyttet, og at betalingen ophører med udgangen af en måned.
Stk. 3. Når en beboer dør, er betalingen for boligen i 14 dage efter dødsfaldet det beløb, som
beboeren tidligere betalte. Herefter kan betalingen ændres til boligens omkostninger fastsat efter
§ 17, stk. 3. Det følger af stk. 2, hvornår pligten til at betale ophører.”
Af § 20, stk. 1 i plejehjemsbekendtgørelsen fremgår:
”Betalingen for el og varme i plejehjem og beskyttede boliger fastsættes således, at den dækker
kommunens omkostninger hertil inkl. udgifter til moms.”
2.3
Bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
I medfør af servicelovens § 111, stk. 2 fastsættes bekendtgørelse nr. 715 af 19. juni 2013 om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven (herefter ”lejerettighedsbekendtgørelsen”).
Af lejerettighedsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2 fremgår:
”Bekendtgørelsen gælder for:
1) (…)
2) Beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter servicelovens § 192 og beboere i plejehjem
og beskyttede boliger, som drives efter § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1385 af 12. december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger.”
Af lejerettighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2 fremgår:
”Oplysning i boligdokumentet om boligbetalingens størrelse, jf. bekendtgørelse nr. 1385 af 12.
december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger og bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december
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2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse
med botilbud efter § 108, skal være specificeret på udgiftsarter. Beboerens andel heraf skal være
oplyst.
Stk. 2. Udgifter til vand er en del af boligbetalingen.”
Af lejerettighedsbekendtgørelsens § 11 fremgår:
”Betaling for boligen skal ske månedsvis forud. Forfalder boligbetalingen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag
en lørdag eller grundlovsdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.”
2.4
Botilbudsvejledningen
Af vejledning nr. 10172 af 15. december 2019 om botilbud m.v. til voksne (herefter ”botilbudsvejledningen”) fremgår af punkt 73, at:
”I bekendtgørelse nr. 1324 af 10. december 2014 om plejehjem og beskyttede boliger er der fastsat
regler for borgernes betaling for selve boligen. Beboere i plejehjem og beskyttede boliger efter
servicelovens § 192 betaler endvidere for de ydelser, som de modtager som led i opholdet efter
servicelovens almindelige regler, se vejledning 2, vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven,
herunder om borgernes betaling for tilbud efter §§ 79, 83 og 84. Udgifter til andre fornødenheder,
som ikke er omfattet af kommunalbestyrelsens afgørelse som støtte til den pågældende, skal beboeren selv betale. Dette gælder f.eks. udgifter til frisør, egenbetalingen af medicin, beklædning,
møblering m.v. Ønsker beboeren f.eks. en ansvars- eller indboforsikring påhviler det beboeren
selv at afholde udgiften hertil. Der er regler om dækning af nødvendige merudgifter i servicelovens § 100.
Det er borgerens handlekommune, der fastsætter betalingen for opholdet. Betaling for boligen
sker, i lighed med, hvad der gælder for betalingen for el og varme og de ydelser, der kan opkræves
betaling for, fra indflytningstidspunktet. Der kan ikke kræves indskud ved indflytning i plejehjem
og beskyttede boliger efter servicelovens § 192. Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet, jf. bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger.”
Af botilbudsvejledningens punkt 88 fremgår:
”Beboeren skal betale fra det tidspunkt, hvor boligen er til disposition, jf. § 19 i bekendtgørelse
om plejehjem og beskyttede boliger. Kommunalbestyrelsen bør derfor præcisere, fra hvilket tidspunkt boligen er til disposition, når den giver tilbud om plads i plejehjem/beskyttet bolig. Beboeren skal efter bekendtgørelsen § 19, stk. 2, betale, indtil boligen er fraflyttet, dvs. indtil den igen
er til disposition for kommunalbestyrelsen.
Der er ikke, som f.eks. i lejeloven, særlige regler om opsigelsesvarsel, der betyder, at beboeren
skal betale i en opsigelsesperiode. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid efter bekendtgørelsens §
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19, stk. 2, bestemme, at beboeren – selv om boligen er fraflyttet – skal betale i en vis kortere tid,
f.eks. svarende til den tid kommunalbestyrelsen sædvanligvis bruger til at gøre boligen klar til, at
en ny beboer kan flytte ind. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at betalingen skal ophøre med
udgangen af en måned, f.eks. det tidspunkt, hvor pensionen efter dødsfald ophører.”
2.5
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
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 følgende hverdag rettidig.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor den sidste rettidige betalingsdato.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
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3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
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En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 5.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Beregningsgrundlaget for hovedstolen fremgår af afsnit 2 vedrørende det retlige grundlag. Fordringshaver
har oplyst, at hovedstolen almindeligvis ikke overstiger 15.000 kr.
Feltet hovedstol skal udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 15.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 5.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFPHJEM.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
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Det følger af det retlige grundlag, at betaling for boligen skal ske månedsvis forud. Fordringshaver har
dog oplyst, at perioden maksimalt kan være én kalendermåned. Perioden kan dog være kortere i tilfælde
af eksempelvis fraflytning.
Feltet periode start udfyldes med den første dag i perioden, og feltet periode slut udfyldes med den sidste
dag i perioden.
Fordringshaver skal som udgangspunkt angive en periode på én kalendermåned.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition, og at
betalingen sker månedsvis forud.
Stiftelsesdatoen er ved første opholdsbetaling den dato, hvor boligen er til beboerens disposition. For
efterfølgende opholdsbetalinger skal stiftelsesdatoen være udtryk for betalingsperiodens starttidspunkt.
Ved begge situationer vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med datoen for periode start.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition, og at
betalingen sker månedsvis forud. Forfalder boligbetalingen til betaling på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
Forfaldsdatoen ved første opholdsbetaling er den dato, hvor boligen er til beboerens disposition, idet
denne dato er udtryk for det tidligste tidspunkt, hvor Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
For efterfølgende opholdsbetalinger er forfaldsdatoen sammenfaldende med stiftelsesdatoen, da dette er
det tidligste tidspunkt Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
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Feltet forfaldsdato udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med datoen for periode start, dvs. stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato 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.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig, dvs. den 3.
hverdag efter forfaldsdagen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1 smh. forældelseslovens § 2, stk. 2.
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For nærværende fordringstype regnes forældelsesfristen fra sidste rettidige betalingsdato. Der henvises til
afsnit 2 om det retlige grundlag og afsnit 3 om forældelsesregler. På grund af vanskeligheden i at opstille
ensartede regler for forældelsesdatoen på baggrund af lovbestemte og aftale løbedage, er det mellem Aftalens parter aftalt, at forældelsesfristen beregnes fra forfaldsdatoen, der som udgangspunkt vil være periodens første dag. Beslutningen medfører, at der vil blive afgivet skønsmæssigt mellem 3 og 5 dage af
Fordringshavers forældelsesfrist til skyldners fordel.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdatoen, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Feltet forældelsesdato udfyldes med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
5) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
6) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.

5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
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er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFPHJEM (Betaling for ophold på plejehjem)

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

R_2_1b

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

R_2_1
R_2_3a
R_2_3

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 dage efter Forfaldsdato
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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 afvises

R_6_21

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned

Fordringen sendes i
høring
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Regel

Filterregler for KFPHJEM (Betaling for ophold på plejehjem)

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

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 6.4 – Socialtilsynets driftsorienterede tilsyn med tilbud
(KFTISBO).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”socialtilsynsloven”).
Tilsynstaksten opkræves i henhold til § 32, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020 om socialtilsyn
(herefter ”socialtilsynsbekendtgørelsen”). Der opkræves én tilsynstakst per tilbud. Fordringer af denne
fordringstype opstår ved, at der ikke er betalt tilsynstakst.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke fordringer vedrørende:
2.

Socialtilsynets skærpede tilsyn med tilbud, jf. KFSKÆFTI.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Socialtilsynsloven
Af socialtilsynslovens § 4, stk. 1 fremgår:
”Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:
1) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 66, stk.
1, nr. 1-3, i lov om social service.
2) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8, jf. dog § 66 f, 14 og §§ 107-110 i lov om social service
samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
3) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når
a) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog
ikke friplejeboliger,
b) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
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c) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service
og
d) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
4) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.”
2.2
Socialtilsynsbekendtgørelsen
Af socialtilsynsbekendtgørelsens § 32, stk. 5 fremgår:
Stk. 5. Takster for tilsyn fastsættes som en årlig takst og opkræves efter socialtilsynets beslutning
i en eller flere årlige rater. Tilsynstaksten beregnes fra den 1. i måneden efter det tidspunkt, tilbuddet er blevet godkendt.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
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Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
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Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
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4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 50.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen
oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 45.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst, at hovedstolen normalt ikke overstiger 200.000 kr.
Feltet hovedstol skal på baggrund af ovenstående udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 200.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 50.000 kr. Der er afdraget 5.000 kr. inden fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 50.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFTISBO.
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4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Det følger af socialtilsynsbekendtgørelsens § 32, stk. 5, at takster for tilsyn fastsættes som en årlig takst
og opkræves efter socialtilsynets beslutning i en eller flere årlige rater, og at tilsynstaksten beregnes fra
den 1. i måneden efter det tidspunkt, tilbuddet er blevet godkendt. Fordringshaver har hertil oplyst, at
opkrævning for tilsyn enten opkræves i 2 halvårlige rater eller én gang årligt.
Periode start vil for første opkrævning skulle beregnes fra den 1. i måneden efter den måned, tilbuddet er
blevet godkendt. Periode slut skal angives som den sidste dag i perioden.
For efterfølgende opkrævninger skal periode start udfyldes med den første dag i perioden, og periode slut
skal udfyldes med den sidste dag i perioden.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
For nærværende fordringstype vil stiftelsesdatoen være udtryk for betalingsperiodens starttidspunkt, dvs.
periode start.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
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af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Forfaldsdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt,
Fordringshaver kan kræve fordringen betalt.
Feltet forfaldsdato skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, f.eks. 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner skal udfyldes med CVR-nr. eller CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
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Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
7) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
8) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFTISBO (Socialtilsynets tilsyn med tilbud efter serviceloven)
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

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_4_1

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato Fordringen afvises
hos Gældsstyrelsen
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 200.000 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
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises

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_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

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 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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Bilag 6.5 – Socialtilsynet, skærpet tilsyn med tilbud
(KFSKÆTI).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”socialtilsynsloven”).
Tilsynstaksten opkræves i henhold til § 33, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 617 af 3. maj 2020 om socialtilsyn
(herefter ”socialtilsynsbekendtgørelsen”). Fordringer af denne fordringstype opstår ved, at der ikke er
betalt tillægstakst ved Socialtilsynets skærpede tilsyn.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke:
2.

Socialtilsynets tilsyn med tilbud efter serviceloven, jf. KFTISBO.
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Socialtilsynsloven
Af socialtilsynslovens § 4, stk. 1 fremgår:
”Socialtilsynet godkender og fører driftsorienteret tilsyn med følgende tilbud:
5) Almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier efter § 66, stk.
1, nr. 1-3, i lov om social service.
6) Døgntilbud efter § 66, stk. 1, nr. 6-8, jf. dog § 66 f, 14 og §§ 107-110 i lov om social service
samt stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
7) Tilbud i form af hjælp og støtte efter §§ 83-87, 97, 98 og 102 i lov om social service, når
e) tilbuddet leveres til beboere i boligformer efter andre bestemmelser end nævnt i nr. 2, dog
ikke friplejeboliger,
f) hjælpen udgår fra servicearealer knyttet til boligerne og ydes af et fast ansat personale,
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g) tilbuddet til beboerne i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85 i lov om social service
og
h) tilbuddets målgruppe er personer, der har ophold i boligen på grund af nedsat fysisk eller
psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.
8) Alkoholbehandlingssteder efter sundhedslovens § 141.”
2.2
Socialtilsynsbekendtgørelsen
Af socialtilsynsbekendtgørelsens § 33, stk. 1 fremgår:
”Når der er truffet afgørelse om skærpet tilsyn, jf. § 8, stk. 1, i lov om socialtilsyn, fastsættes og
opkræves en tillægstakst, som udgør 10 pct. af årstaksten, jf. § 32, pr. påbegyndt måned, afgørelsen om skærpet tilsyn omfatter. Tillægstaksten opkræves forud for den periode, det skærpede tilsyn
er iværksat.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
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Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
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3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
4) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
5) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
6) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
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4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen
oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 6.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Feltet hovedstol skal udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 15.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 10.000 kr. Der er afdraget 4.000 kr. inden fordringen
oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 10.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFSKÆTI.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
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Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved reference til afgørelsen om skærpet tilsyn.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Af socialtilsynsbekendtgørelsens § 33, stk. 1 fremgår det, tillægstaksten opkræves pr. påbegyndt måned.
Tillægstaksten opkræves forud for den periode, det skærpede tilsyn er iværksat.
Periode start skal angives som den 1. i den måned, som taksten for skærpet tilsyn relaterer sig til. Periode
slut skal udfyldes med den sidste dag i den måned, som taksten for skærpet tilsyn relaterer sig til.
Feltet fordringsperiode kan maksimalt udfyldes med én kalendermåned.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
For nærværende fordringstype vil stiftelsesdatoen være udtryk for betalingsperiodens starttidspunkt, dvs.
periode start.
Feltet stiftelsesdato udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Forfaldsdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt,
Fordringshaver kan kræve fordringen betalt.
Feltet forfaldsdato skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
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4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet identifikation af skyldner skal derfor udfyldes med CVR-nr. eller CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.

57

Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
9) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
10) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFSKÆTI (Socialtilsynet, skærpet tilsyn med tilbud)

R_1_1

Fordringsartkoden skal være "INDR"

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
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Regel
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFSKÆTI (Socialtilsynet, skærpet tilsyn med tilbud)

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
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

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

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 ligge 1 måned minus 1 dag efter Periode start

Fordringen afvises

R_6_21
R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a

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
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
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Bilag 6.6 – Midlertidigt botilbud
efter servicelovens § 107
(KFBOMSE).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter fordringer på betaling for ophold i midlertidige botilbud efter § 107 i lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020 om social service (herefter ”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 (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.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

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
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 107 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af
betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for
det.
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold
1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for
særlig behandlingsmæssig støtte, og
2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har
behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden
støtte.”
Af servicelovens § 163 fremgår:
”Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.
Stk. 2. Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. dog stk. 3. For beboere i
længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om
nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov
om individuel boligstøtte.”
2.1.1
Bekendtgørelse om betaling for botilbud
I medfør af servicelovens § 108, stk. 4, § 161, stk. 1 og § 163, stk. 3 fastsættes bekendtgørelse nr. 1387 af
12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt flytteret
i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17.
januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november
2009, bekendtgørelse nr. 1334 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017 (herefter ”bekendtgørelse om betaling for botilbud”).
Af § 1, stk. 3 i bekendtgørelse om betaling for botilbud fremgår:
”Stk. 3. Betalingen sker fra opholdets begyndelse. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige tilfælde
dispensere for betalingen i kortere tid.”
Af § 2 i bekendtgørelse om betaling for botilbud fremgår:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter betaling for opholdet i botilbuddet, herunder el og varme. Kommunalbestyrelsen fastsætter endvidere betaling for kost og for andre ydelser, herunder vask, som
er en integreret del af opholdet efter lov om sociale service.
Stk. 2. (ophævet).
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Stk. 3. Betalingen kan fastsættes som et samlet beløb eller under hensyn til de ydelser, der modtages, bl.a. sådan at det er muligt at fravælge et eller flere måltider eller andre ydelser. Betalingen
kan fastsættes som en takst pr. døgn, udregnet efter de gennemsnitlige udgifter til ydelserne.
Stk. 4. – 5. (…)”
2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
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1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
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Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 5.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Det følger af det retlige grundlag, at kommunalbestyrelsen fastsætter betaling for opholdet i botilbud.
Fordringshaver har oplyst, at hovedstolen almindeligvis ikke overstiger 10.000 kr.
Feltet hovedstol skal på baggrund af ovenstående udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 10.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 5.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFBOMSE.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
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4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Fordringsperioden ses ikke at fremgå af det retlige grundlag. Fordringshaver har dog oplyst, at fordringsperioden almindeligvis ikke er længere end én måned.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, og feltet ”periode slut” udfyldes med den
sidste dag i perioden. Hvis perioden kun relaterer sig til en bestemt dag, skal Fordringshaver udfylde
”periode start” og ”periode slut” med samme dato.
Fordringshaver kan maksimalt udfylde feltet ”fordringsperiode” med én måned.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at betalingen som udgangspunkt sker fra opholdets begyndelse.
Ved fordringens første periode er stiftelsesdatoen datoen for opholdets begyndelse. For efterfølgende opholdsbetalinger skal stiftelsesdatoen være udtryk for betalingsperiodens starttidspunkt. Ved begge situationer vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med datoen for periode start.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket Fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at betalingen som udgangspunkt sker fra opholdets begyndelse, men at kommunalbestyrelsen i
særlige tilfælde kan dispensere for betalingen i kortere tid.
Ved fordringens første periode er forfaldsdatoen datoen for opholdets begyndelse, da dette er det tidligste
tidspunkt Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt. Denne dato er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
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For efterfølgende opholdsbetalinger er forfaldsdatoen sammenfaldende med stiftelsesdatoen, da dette er
det tidligste tidspunkt Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
Feltet ”forfaldsdato” udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med periode start, dvs. stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, f.eks. 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det følger af servicelovens § 163, stk. 2, at det er beboeren, der betaler for ophold i botilbuddet. Skyldner
vil derfor altid kunne identificeres med CPR-nr.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
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Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Feltet ”forældelsesdato” udfyldes med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
11) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
12) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFBOMSE (Midlertidigt botilbud efter serviceloven
efter § 107)
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

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 10.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

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 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

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFBOMSE (Midlertidigt botilbud efter serviceloven
efter § 107)
R_7_12a Domsdato og forligsdato må ikke være udfyldt samtidigt

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
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Bilag 6.7 – Længerevarende ophold i botilbud efter servicelovens § 108
(KFBOTLO).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”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 serviceloven
(herefter ”lejerettighedsbekendtgørelsen”) fremgår videre, at udgifter til vand er en del af boligbetalingen.
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.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

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
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 108, stk. 1 fremgår:
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”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold,
til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller 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.”
Af servicelovens § 163 fremgår:
”Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.
Stk. 2. Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. dog stk. 3. For beboere i
længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om
nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov
om individuel boligstøtte.”
2.1.1
Bekendtgørelse om betaling for botilbud
I medfør af servicelovens § 108, stk. 4, § 161, stk. 1 og § 163, stk. 3 fastsættes bekendtgørelse nr. 1387 af
12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt flytteret
i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17.
januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november
2009, bekendtgørelse nr. 1334 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017 (herefter ”bekendtgørelse om betaling for botilbud”).
Af § 4 i bekendtgørelse om betaling for botilbud fremgår:
”Beboere, som har ophold i botilbud efter § 108 beregnet til længerevarende ophold, betaler for
botilbuddet i overensstemmelse med §§ 5-10 og § 17.”
Af § 5 i bekendtgørelse om betaling for botilbud fremgår:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter betalingen efter § 6 på grundlag af boligens omkostninger og
efter § 7 på grundlag af beboerens indtægt. Beboeren skal dog ikke betale mere end boligens
omkostninger, jf. § 6, stk. 3 og 6.
Stk. 2. Beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition.
Stk. 3. (…)
Stk. 4. Pligten til at betale for boligen ophører, når boligen er fraflyttet. Kommunalbestyrelsen
kan fastsætte de nærmere retningslinier og herunder bestemme, at betalingen fortsætter i en kortere tid efter, at boligen er fraflyttet, og at betalingen ophører med udgangen af en måned.
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Stk. 5. Når en beboer dør, følger det af stk. 4, hvornår pligten til at betale ophører.”
2.1.2
Bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven
I medfør af servicelovens § 111, stk. 2 fastsættes lejerettighedsbekendtgørelsen.
Af lejerettighedsbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 1 fremgår:
”Bekendtgørelsen gælder for:
Beboere i længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.”
Af lejerettighedsbekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2 fremgår:
”Oplysning i boligdokumentet om boligbetalingens størrelse, jf. bekendtgørelse nr. 1385 af 12.
december 2006 om plejehjem og beskyttede boliger og bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december
2006 om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse
med botilbud efter § 108, skal være specificeret på udgiftsarter. Beboerens andel heraf skal være
oplyst.
Stk. 2. Udgifter til vand er en del af boligbetalingen.”
Af lejerettighedsbekendtgørelsens § 11 fremgår:
”Betaling for boligen skal ske månedsvis forud. Forfalder boligbetalingen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag
en lørdag eller grundlovsdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.”
2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
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eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
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 følgende hverdag rettidig.
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Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor den sidste rettidige betalingsdato.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
4) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
5) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
6) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
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Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 5.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst, at hovedstolen almindeligvis ikke overstiger 10.000 kr.
Feltet hovedstol skal udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 10.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 5.500 kr.
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4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFBOTLO.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Det følger af det retlige grundlag, at betaling for boligen skal ske månedsvis forud. Fordringshaver har
dog oplyst, at perioden maksimalt kan være én kalendermåned. Perioden kan dog være kortere bl.a. i
tilfælde af fraflytning.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, og feltet ”periode slut” udfyldes med den
sidste dag i perioden. Periode start er ved første opholdsbetaling den dato, hvor boligen er til beboerens
disposition.
Fordringshaver kan maksimalt angive en periode på én kalendermåned.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
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Fordringens stiftelsesdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition, og at
betalingen sker månedsvis forud.
Stiftelsesdato er ved første opholdsbetaling den dato, hvor boligen er til beboerens disposition. For efterfølgende opholdsbetalinger skal stiftelsesdatoen være udtryk for betalingsperiodens starttidspunkt. Ved
begge situationer vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med datoen for periode start.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at beboeren betaler for boligen fra det tidspunkt, hvor den er til beboerens disposition, og at
betalingen sker månedsvis forud. Forfalder boligbetalingen til betaling på en helligdag, en lørdag eller
grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag.
Forfaldsdatoen ved første opholdsbetaling er den dato, hvor boligen er til beboerens disposition, idet
denne dato er udtryk for det tidligste tidspunkt, hvor Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
For efterfølgende opholdsbetalinger er forfaldsdatoen sammenfaldende med stiftelsesdatoen, da dette er
det tidligste tidspunkt Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
Feltet ”forfaldsdato” udfyldes med en dato, der tidligst er sammenfaldende med datoen for periode start,
dvs. stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand
eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalings-dato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
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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.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig, dvs. den 3.
hverdag efter forfaldsdagen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det følger af servicelovens § 163, stk. 2 samt bekendtgørelsen om betaling for botilbud § 4, at det er
beboeren, der betaler for ophold i botilbuddet. Skyldner vil derfor altid kunne identificeres med CPR-nr.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1 smh. forældelseslovens § 2, stk. 2.
For nærværende fordringstype regnes forældelsesfristen fra sidste rettidige betalingsdato. Der henvises til
afsnit 2 om det retlige grundlag og afsnit 3 om forældelsesregler. På grund af vanskeligheden i at opstille
ensartede regler for forældelsesdatoen på baggrund af lovbestemte og aftale løbedage, er det mellem Aftalens parter aftalt, at forældelsesfristen beregnes fra forfaldsdatoen, der som udgangspunkt vil være periodens første dag. Beslutningen medfører, at der vil blive afgivet skønsmæssigt mellem 3 og 5 dage af
Fordringshavers forældelsesfrist til skyldners fordel.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.

81

Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdatoen, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Feltet ”forældelsesdato” udfyldes med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
13) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
14) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1

Filterregler for KFBOTLO (Længerevarende ophold i botilbud efter
servicelovens § 108)
Fordringsartkoden skal være "INDR"

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
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Regel
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFBOTLO (Længerevarende ophold i botilbud efter
servicelovens § 108)
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 10.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_6_5
R_6_15
R_6_16

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

Fordringen afvises
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_6_21

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned

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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Bilag 6.8 – Botilbud efter servicelovens §§ 109 og 110
(KFBOTMO).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”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 (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.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
-

2.

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

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 109, stk. 1 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til kvinder, som har været udsat for vold, trusler om vold eller tilsvarende krise i relation til familie- eller samlivsforhold.
Kvinderne kan være ledsaget af børn, og de modtager under opholdet omsorg og støtte.”
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Af servicelovens § 110, stk. 1 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud
og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.”
Af servicelovens § 163 fremgår:
”Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.
Stk. 2. Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. dog stk. 3. For beboere i
længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.
Stk. 3. Social- og inderigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov om
individuel boligstøtte.”
2.1.1
Bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold
I medfør af servicelovens § 163, stk. 3 fastsættes bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold.
Af § 2 i bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold fremgår:
”Satsen for egenbetaling for ophold i boformer efter § 109 i lov om social service udgør pr. døgn
84 kr. For ophold i boformer efter § 110 i lov om social service udgør satsen for egenbetaling 87
kr. pr. døgn.
Stk. 2. Indeholdt i egenbetalingen for ophold efter §§ 109 og 110 i lov om social service er betaling
for el og varme samt betaling for eventuelt medfølgende børn.
Stk. 3. Boformen kan derudover fastsætte betaling for kost og vask. Betalingen fastsættes under
hensyn til de ydelser, der modtages, bl.a. sådan at det er muligt at fravælge et eller flere måltider
eller vask. Borgeren betaler særskilt for disse ydelser direkte til boformen.
Stk. 4. Der kan ikke opkræves betaling for ydelser, som er bevilget individuelt til borgeren, som
følge af dennes funktionsnedsættelse.”
Af § 4, stk. 2 i bekendtgørelse om egenbetaling for midlertidigt ophold fremgår:
”Betalingen sker fra opholdets begyndelse og kan efter gensidig aftale ske forud for op til 31
dages ophold.”

86

2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
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Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
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Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 1.000 kr.
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4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
På baggrund af de takster, der følger af det retlige grundlag, og at fordringsperioden ifølge Fordringshaver
maksimalt udgør én måned, fastsættes hovedstolen til maksimalt 3.000 kr.
Feltet hovedstol skal på baggrund af ovenstående udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 3.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 1.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFBOTMO.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
Beskrivelsesfeltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
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Det følger af det retlige grundlag, at betalingen sker fra opholdets begyndelse og efter gensidig aftale kan
betaling ske forud for op til 31 dages ophold. Fordringshaver har dog oplyst, at betalingen almindeligvis
sker bagudrettet for en måned.
Fordringsperioden kan maksimalt udgøre 31 dage.
Fordringsperioden udgør den periode, kommunen har opkrævet egenbetaling for. Feltet ”periode start”
udfyldes med den første dag i perioden, og feltet ”periode slut” udfyldes med den sidste dag i perioden.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at fremgå af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige grundlag,
at betalingen sker fra opholdets begyndelse og kan efter gensidig aftale ske forud op til 31 dages ophold.
Stiftelsesdatoen er ved første opholdsbetaling datoen for opholdets begyndelse. For efterfølgende opholdsbetalinger skal stiftelsesdatoen være udtryk for den enkelte betalingsperiodes starttidspunkt. Ved
begge situationer vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med datoen for periode start.
Feltet ”stiftelsesdatoen” udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Det følger dog af det retlige
grundlag, at betalingen som udgangspunkt sker fra opholdets begyndelse.
Forfaldsdatoen for første opholdsbetaling er datoen for opholdets begyndelse, idet denne dato er udtryk
for det tidligste tidspunkt, hvor Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
For efterfølgende opholdsbetalinger kan forfaldsdatoen tidligst være sammenfaldende med stiftelsesdatoen, da stiftelsesdatoen er det tidligste tidspunkt, Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
Feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
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4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, f.eks. 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet ”sidste rettidige betalingsdato” udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling
anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det følger af servicelovens § 163, stk. 2, at det er beboeren, der betaler for ophold i botilbuddet. Skyldner
vil derfor altid kunne identificeres med CPR-nr.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.

92

Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Feltet ”forældelsesdato” udfyldes med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
15) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
16) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1

Filterregler for KFBOTMO (Botilbud efter servicelovens §§ 109 og
110)
Fordringsartkoden skal være "INDR"

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
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Regel
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFBOTMO (Botilbud efter servicelovens §§ 109 og
110)
Fordringen skal altid være en hovedfordring
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge
tidligst 10 år efter domsdato eller forligsdato

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 3.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

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
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 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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Bilag 6.9 – El og varme i længerevarende botilbud
(KFEVLBO).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”serviceloven”).
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

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

2.1
Bekendtgørelse om betaling for botilbud
I medfør af servicelovens § 108, stk. 4, § 161, stk. 1 og § 163, stk. 3 fastsættes bekendtgørelse nr. 1387 af
12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt flytteret
i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17.
januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november
2009, bekendtgørelse nr. 1334 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017 (herefter ”bekendtgørelse om betaling for botilbud”).
Af § 8 i bekendtgørelse om betaling for botilbud fremgår:
”Betalingen for el og varme i botilbud fastsættes sådan, at den dækker kommunens udgifter hertil
inkl. udgifter til moms.”
2.2
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
Af vejledning nr. 10172 af 15. december 2019 om botilbud m.v. til voksne pkt. 128 fremgår, at:
”For el og varme betales et særskilt beløb, jf. bekendtgørelsen, der fastsættes for et år ad gangen
ud fra botilbuddets budget og betales særskilt ligesom beboernes betaling for andre ydelser. Betaling sker fra indflytningstidspunktet.”
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2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
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”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2. Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
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3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
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En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 1.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst, at hovedstolen normalt ikke overstiger 2.500 kr.
Feltet hovedstol skal på baggrund af ovenstående udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 2.500 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 1.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFEVLBO.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
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Fordringsperioden følger ikke eksplicit af det retlige grundlag. Af vejledning nr. 10172 af 2019 om botilbud til voksne pkt. 128 fremgår dog, at betaling for el og varme sker fra indflytningstidspunktet. Hertil
har Fordringshaver oplyst, at opkrævning af el og varme sker i forbindelse med opkrævning af boligbetalingen, som sker månedsvis forud.
Fordringsperioden kan maksimalt udgøre én kalendermåned, men kan være kortere, eksempelvis som
følge af indflytning og fraflytning.
Feltet ”periode start” udfyldes med den første dag i perioden, og feltet ”periode slut” udfyldes med den
sidste dag i perioden.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Af vejledning nr. 10172 af
2019 om botilbud til voksne pkt. 128 fremgår dog, at betaling for el og varme sker fra indflytningstidspunktet. Herudover har Fordringshaver oplyst, at opkrævning af el og varme sker i forbindelse med opkrævning af boligbetalingen, som sker månedsvis forud.
Stiftelsesdatoen er ved første betaling af el og varme sammenfaldende med indflytningsdatoen. Ved efterfølgende betalinger er stiftelsesdatoen udtryk for betalingsperiodens starttidspunkt. Ved begge situationer vil stiftelsesdatoen være sammenfaldende med datoen for ”periode start”.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for ”periode start”.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at fremgå eksplicit af det retlige grundlag. Af vejledning nr. 10172 af
2019 om botilbud m.v. til voksne fremgår det, at betaling for el og varme sker fra indflytningstidspunktet.
Fordringshaver har hertil oplyst, at opkrævning af el og varme sker i forbindelse med opkrævning af
boligbetalingen.
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Det tidligste tidspunkt Fordringshaver kan kræve el og varme betalt er fra indflytningstidspunktet. For
efterfølgende betalinger er forfaldsdatoen sammenfaldende med stiftelsesdatoen, da dette er det tidligste
tidspunkt Fordringshaver kan kræve fordringen opfyldt.
Feltet ”forfaldsdato” udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med ”periode start”, dvs. stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Der fremgår ikke en sidste rettidige betalingsdato for betaling af el og varme.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det er beboeren, der betaler for el og varme. Skyldner vil derfor altid kunne identificeres med CPR-nr.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
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Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
17) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
18) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
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Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFEVLBO (El og varme i længerevarende botilbud)

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

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 2.500 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

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 efter Periode start

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_21

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned

Fordringen sendes i
høring

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4

Stiftelsesdato skal være udfyldt
Forfaldsdato skal være udfyldt
Sidste rettidige betalingsdato skal være udfyldt
Periode start skal være udfyldt

Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFEVLBO (El og varme i længerevarende botilbud)

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
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Bilag 6.10 – Efterregulering af
el og varme, botilbud
(KFREGEV).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter efterregulering af el og varme i botilbud efter §§ 107-108 i lovbekendtgørelse
nr. 1287 af 28. august 2020 om social service (herefter ”serviceloven”).
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke følgende fordringstyper (ikke udtømmende):
2.

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

2.1
Bekendtgørelse om betaling for botilbud
I medfør af servicelovens § 108, stk. 4, § 161, stk. 1 og § 163, stk. 3 fastsættes bekendtgørelse nr. 1387 af
12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt flytteret
i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17.
januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november
2009, bekendtgørelse nr. 1334 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017 (herefter ”bekendtgørelse om betaling for botilbud”).
Af § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om betaling for botilbud fremgår:
”Kommunalbestyrelsen fastsætter betaling for opholdet i botilbuddet, herunder el og varme. Kommunalbestyrelsen fastsætter endvidere betaling for kost og for andre ydelser, herunder vask, som
er en integreret del af opholdet efter lov om sociale service.”
2.2
Vejledning om botilbud m.v. til voksne
Af vejledning nr. 10172 af 15. december 2019 om botilbud m.v. til voksne pkt. 128 fremgår, at:
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”For el og varme betales et særskilt beløb, jf. bekendtgørelsen, der fastsættes for et år ad gangen
ud fra botilbuddets budget og betales særskilt ligesom beboernes betaling for andre ydelser. Betaling sker fra indflytningstidspunktet.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
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1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype således fastslået i en dom eller i
et forlig, gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
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Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 5.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst, at hovedstolen almindeligvis ikke overstiger 10.000 kr.
Feltet hovedstol udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 10.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 5.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 5.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFREGEV.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
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Fordringsperioden følger ikke af det retlige grundlag. Fordringshaver har dog oplyst, at fordringsperioden
maksimalt udgør et år. Perioden kan godt krydse et kalenderår.
Feltet ”periode start” skal derfor altid udfyldes med den dato, der svarer til den første dag i den periode,
der efterreguleres for. Feltet ”periode slut” skal derfor altid udfyldes med den dato, der svarer til den sidste
dag i den periode, der efterreguleres for.
4.7
Stiftelsesdato
Feltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som
tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår. Gomard,
Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer
stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Fordringens stiftelsesdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen. Efterreguleringskrav opgøres efter udløbet af den periode, der efterreguleres for.
Feltet ”stiftelsesdato” skal udfyldes med den første dag efter den periode, der efterreguleres for, dvs. dagen
efter ”periode slut”.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Fordringens forfaldsdato ses ikke at være nærmere reguleret i lovgivningen.
Det tidligste tidspunkt Fordringshaver kan opkræve fordringen, er dagen efter ”periode slut”.
Feltet ”forfaldsdato” skal være sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx hvis der er givet henstand
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eller aftalt betalingsordning, er det den sidste rettidige betalingsdato, der følger af henstanden eller betalingsordningen, der skal angives i feltet. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfald.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det er beboeren, der betaler for el og varme, og hermed også et eventuelt efterreguleringskrav. Skyldner
vil derfor altid kunne identificeres med CPR-nr.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis Fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt Fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor Fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
19) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
20) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFREGEV (Efterregulering af el og varme, botilbud)

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

R_2_1b

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

R_2_1
R_2_3a

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Regel

Filterregler for KFREGEV (Efterregulering af el og varme, botilbud)

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

R_2_3

Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 10.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

R_6_17
R_6_18

Stiftelsesdato skal ligge 1 dag efter Periode slut

Fordringen afvises

R_6_19
R_6_20

Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 år 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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Bilag 6.11 – Ydelser ifm. ophold
i botilbud, civilretlige fordringer
(KFYBOCF).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (herefter ”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.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning
Fordringstypen omfatter ikke:

2.

-

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
DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
SKAT’s juridiske vejledning
Af SKAT’s juridiske vejledning 2020-2, G.A.3.7.3 Civilretlige fordringer fremgår:
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”Civilretlige fordringer er en gruppe af forskellige fordringstyper, hvor kravets opståen og størrelse er meget varierende.
Når en offentlig fordring karakteriseres som en civilretlig fordring, er det typisk fordi fordringen
ikke er tillagt udpantnings- eller lønindeholdelsesret, og derfor kun kan inddrives i overensstemmelse med de regler i retsplejeloven, der gælder for private fordringshavere.
De civilretlige fordringer, der inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden, er karakteriseret
ved, at
•
•
•

fordringens kreditor skal være en offentlig myndighed
fordringen skal være opstået som led i den offentlige myndigheds virksomhed
fordringen ikke er opstået som led i den offentlige myndigheds udøvelse af sin, i henhold
til lovgivningen, offentligretlige myndighedsudøvelse.”

2.2
Fordringstypens klassificering som civilretligt krav
Såfremt en fordring klassificeres som værende civilretlig, er det som udgangspunkt omfattet af bilag 1 i
lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”). Dette indebærer, at der, som hovedregel, ikke vil kunne foretages lønindeholdelse eller
udpantning for kravet efter henholdsvis §§ 10 og 11 i gældsinddrivelsesloven, jf. bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Dog findes der nogle undtagelser til denne hovedregel, der medfører, at der for visse fordringer, uanset deres klassificering som en civilretlig fordring, kan foretages lønindeholdelse eller udpantning.
En civilretlig fordring er ifølge forarbejderne til gældsinddrivelsesloven karakteriseret ved, at en uenighed
mellem den relevante myndighed og skyldner om fordringens berettigelse typisk vil være et domstolsanliggende, da der ikke i det administrative klagesystem er mulighed for at få afklaring. Herudover har
Skatteministeriet i notat af 7. marts 2017 vedrørende lovforslag nr. L 137 - forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. angivet, at:
"Grænsen mellem civilretlige fordringer, dvs. pengekrav, der har deres udspring i civilretten, der
indeholder regler om forholdet mellem fysiske og juridiske personer samt myndigheder, hvis forholdet hviler på navnlig aftaleretlige, ejendomsretlige, formueretlige, familieretlige og personretlige regler, og offentligretlige fordringer er somme tider flydende. De civilretlige fordringer kendetegnes som regel ved, at en tvist om fordringens berettigelse typisk vil være et domstolsanliggende, hvorimod lovgiver normalt har sørget for en rekursmulighed for skyldnere, der anfægter
berettigelsen af offentligretlige fordringer."
Gældsinddrivelsesloven indeholder i dag en negativ afgrænsning af de fordringer, der kan klassificeres
som værende civilretlige, og som derfor ikke er underlagt de sædvanlige inddrivelsesskridt i form af udpantning og lønindeholdelse. Dette indebærer, at der for den enkelte fordring må foretages en konkret
vurdering af, om den pågældende fordring kan anses som værende civilretligt eller ej, og - i bekræftende
fald - om den kan anses for at være omfattet af en af undtagelserne i bilag 1.
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Fordringer omfattet af fordringstypen KFYBOCF er civilretlige krav, som ikke er omfattet af en af undtagelserne oplistet i I., a., i.-vi. eller II., a., i.-vi., i bilag 1 i gældsinddrivelsesloven. Derfor kan der ikke
foretages lønindeholdelse eller udpantning efter henholdsvis § 10 og § 11 i gældsinddrivelsesloven for
fordringer omfattet af KFYBOCF.
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Gældsinddrivelsesloven gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer
og andre omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1,
stk. 1, 1. pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
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3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
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1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
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Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 500 kr. Der er afdraget 200 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 300 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens oprindelige pålydende.
Fordringshaver har oplyst at hovedstolen normalt ikke overstiger 2.000 kr.
Feltet hovedstol skal på baggrund af ovenstående udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 2.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 500 kr. Der er afdraget 200 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFYBOCF.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer eller lignende.

122

4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Fordringsperioden er udtryk for den periode, der opkræves betaling for. Periode start angives som den
første dag i perioden, og periode slut angives som den sidste dag i perioden.
Feltet ”fordringsperiode” skal udfyldes med en periode, som maksimalt udgør én kalendermåned.
Hvis der er tale om en fordring, der kun relaterer sig til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, udfyldes
”periode start” og ”periode slut” med samme dato. Denne dato er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Hvis der er tale om en fordring, som relaterer sig til en periode - dvs. hvor borger har modtaget en ydelse
over en periode - skal stiftelsesdatoen angives som den første dag i den periode, der opkræves for. Denne
dato er sammenfaldende med periode start.
Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag – dvs. hvor borger kun har
modtaget ydelsen på en bestemt dag - skal stiftelsesdatoen angives som den dag, borger modtog ydelsen.
Denne dato er sammenfaldende med periode start og periode slut.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Feltet ”forfaldsdato” udfyldes med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
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4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
21) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
22) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel

Filterregler for KFYBOCF (Ydelser ifm. ophold i botilbud, civilretlige
fordringer)
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

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
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

Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge 3 år efter Forfaldsdato

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_1_1
R_1_2
R_2_1a
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Regel
R_2_3

Filterregler for KFYBOCF (Ydelser ifm. ophold i botilbud, civilretlige
fordringer)
Forældelsesdato skal senest ligge 4 år efter Forfaldsdato

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen sendes i
høring

R_3_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelses- Fordringen afvises
dato hos Gældsstyrelsen

R_4_1

Oprindelig hovedstol skal være større end 0 kr. (dog tillades 0-fordrin- Fordringen afvises
ger)

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 2.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

R_6_3
R_6_4

Forfaldsdato skal tidligst ligge samtidig med Stiftelsesdato
Forfaldsdato skal senest ligge samtidig med Stiftelsesdato

Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring

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_6_21

Periode start og periode slut er indeholdt i samme måned

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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Bilag 6.12 – Madservice, pleje,
hjælp, støtte, aflastning m.v.
(KFMAPHP).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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 (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.
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke:
2.

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

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 83, stk. 1 og 2 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde
1) personlig hjælp og pleje,
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og
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3) madservice.
Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver.”
Af servicelovens § 84 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre
nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt
behov for omsorg og pleje.”
Af servicelovens § 161 fremgår:
”Der kan opkræves betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger efter § 83, stk.
1, nr. 3, og til hjælp efter § 84, hvis borgeren ikke samtidig modtager hjælp efter §§ 41, 42, 96
eller 100.
Stk. 2. (…).
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter regler om betaling for tilbud efter §§ 83, 83 a, 84
og 86 og om beregnings- og indkomstgrundlag for betalingen for disse tilbud.
Stk. 4. Sundheds- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om modtagerens maksimale egenbetaling for madservice efter § 83, stk. 1, nr. 3, herunder om regulering af egenbetalingen.”
2.2
Betalingsbekendtgørelsen
Af bekendtgørelse nr. 1576 af 27. december 2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (herefter ”betalingsbekendtgørelsen”) §
1 fremgår:
”Stk. 1. (…)
Stk. 2. Betaling for madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, kan maksimalt udgøre 3.425
kr. pr. måned for fuld forplejning for beboere i plejebolig og plejehjem, botilbud efter servicelovens §§ 107 og 108 og lignende boligenheder, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner
med tilhørende personale, herunder friplejeboliger. Ved midlertidige ophold i disse boformer på
mindre end en måneds varighed fastsættes betalingen for madserviceordninger efter servicelovens
§ 83 ved en forholdsmæssig reduktion af det maksimale beløb på 3.425 kr. Beløbet, der er angivet
i 2015-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes
til nærmeste kronebeløb. Beløbet reguleres næste gang den 1. januar 2016.
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Stk. 3. Modtagere af madservice efter servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3, som er omfattet af frit valg
af leverandør efter servicelovens § 91, skal tilbydes mindst ét dagligt måltid mad i form af en
hovedret til maksimalt 50 kr. pr. måltid uanset borgerens valg blandt de leverandører, der indgås
aftale med, jf. servicelovens § 91, stk. 2, nr. 1 og 2. Beløbet, der er angivet i 2015-niveau, reguleres
hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent og afrundes til nærmeste kronebeløb.
Beløbet reguleres næste gang den 1. januar 2016. Uanset hvilket andet tilbud om en hovedret end
det kommunale tilbud til maksimalt 50 kr., som modtageren måtte vælge, betaler modtageren den
valgte hovedrets pris fratrukket et eventuelt kommunalt tilskud.”
Af betalingsbekendtgørelsens § 2 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan ikke opkræve betaling for omkostninger til personale i forbindelse
med,
1) at der ydes hjælp efter servicelovens § 83, stk. 1, og
2) at der ydes hjælp efter servicelovens § 84, hvis borgeren samtidig modtager hjælp efter
servicelovens §§ 41, 42, 96 eller 100.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan kommunalbestyrelsen opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger, jf. dog § 1, stk. 2 og 3, om maksimal egenbetaling.”
Af betalingsbekendtgørelses § 4, stk. 1 fremgår:
”Betaling for hjælp efter § 3, stk. 1, udgør 3 kr. pr. time, hvis indkomstgrundlaget opgjort efter §
3, stk. 1-8, udgør 2.701 kr. eller derover. Betalingen forhøjes med 1 kr. pr. time for hver 2.700 kr.,
det beregnede indkomstgrundlag overstiger 2.701 kr. Betalingen kan dog ikke overstige 127 kr.
pr. time, angivet i 2015-niveau. Hvis betalingen for hjælp efter servicelovens § 84 udgør mindre
end 73 kr., kan kommunalbestyrelsen vælge ikke at opkræve beløbet. Beløbene i 3. og 4. pkt., der
er angivet i 2015-niveau, reguleres hvert år den 1. januar efter lov om en satsreguleringsprocent
og afrundes til nærmeste kronebeløb.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
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eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
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Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
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Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 3.000 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 2.500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens oprindelige pålydende
Beregningsgrundlaget for fordringen fremgår af afsnit 2.
Feltet hovedstol skal udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 12.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 3.000 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 3.000 kr.
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4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFMAPHP.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, referencenummer på afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Fordringsperioden er udtryk for den periode, der opkræves betaling for. Periode start angives som den
første dag i perioden, og periode slut angives som den sidste dag i perioden. Fordringshaver har oplyst, at
der maksimalt opkræves for tre måneder ad gangen. Feltet ”fordringsperiode” skal derfor udfyldes med
en periode som maksimalt udgør tre måneder.
Hvis der er tale om en fordring, der kun relaterer sig til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, udfyldes
”periode start” og ”periode slut” med samme dato. Denne dato er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
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Hvis der er tale om en fordring, som relaterer sig til en periode - dvs. hvor borger har modtaget en ydelse
over en periode -, skal stiftelsesdatoen angives som den første dag i den periode, der opkræves for. Denne
dato er sammenfaldende med periode start.
Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag – dvs. hvor borger kun har
modtaget ydelsen på en bestemt dag - skal stiftelsesdatoen angives som den dag, borger modtog ydelsen.
Denne dato er sammenfaldende med periode start og periode slut.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Forfaldsdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt,
Fordringshaver kan kræve fordringen betalt.
Feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, fx 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.

135

4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
23) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
24) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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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I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
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

Filterregler for KFMAPHP (Madservice, pleje, hjælp, støtte, aflastning
mv.)
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 0-fordringer)
Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 12.000 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 ligge samtidig med Stiftelsesdato
Stiftelsesdato skal ligge samtidig med Periode start

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 afvises
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Regel
R_6_19
R_6_20

Filterregler for KFMAPHP (Madservice, pleje, hjælp, støtte, aflastning
mv.)
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 3 måneder efter Periode start

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

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
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Bilag 6.13 –Tilbagebetaling efter servicelovens § 165
(KFTILSE).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af fordringstypen
Fordringstypen omfatter krav på tilbagebetaling af ydelser udbetalt efter lovbekendtgørelse nr. 1287 af
28. august 2020 om social service (herefter ”serviceloven”).
Fordringstypen omfatter alene krav på tilbagebetaling efter servicelovens § 165, som opkræves af kommunen.
Reglerne om tilbagebetaling er nærmere beskrevet under det retlige grundlag. Se hertil afsnit 2.
2.

DET RETLIGE GRUNDLAG

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 164 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling,
1) når en person mod bedre vidende har undladt at give oplysninger som krævet i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, eller
2) når en person mod bedre vidende uberettiget har modtaget hjælp efter denne lov.”
Af servicelovens § 165 fremgår:
”Tilbagebetalingsbeløbet opkræves af kommunen efter regler fastsat af social- og indenrigsministeren i samråd med skatteministeren. Det kan herunder fastsættes, at en betalingsaftale bortfalder, hvis skyldneren trods påkrav udebliver med ydelser.
Stk. 2. Tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter hjælpens ophør, uden at der
har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet. Overdrages tilbagebetalingskravet til
restanceinddrivelsesmyndigheden, finder 1. pkt. ikke anvendelse fra restanceinddrivelsesmyndighedens modtagelse af kravet. Fra modtagelsen finder forældelsesloven anvendelse, idet forældelse
dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. § 18 a, stk. 2, 1. pkt., i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Tilbagesendes
tilbagebetalingskravet til kommunen, finder 1. pkt. på ny anvendelse.”
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2.2
Tilbagebetalingsbekendtgørelsen
Det følger af servicelovens § 165, stk. 1, at social- og indenrigsministeren i samråd med skatteministeren
kan fastsætte regler om kommunens opkrævning af tilbagebetalingsbeløbet. Denne bemyndigelse er udnyttet ved bekendtgørelse nr. 330 af 27. marts 2017 om kommunalbestyrelsens opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service (herefter ”tilbagebetalingsbekendtgørelsen”).
Af § 2 i tilbagebetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”Ved skyldneren forstås den person, til hvem den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt.
Stk. 2. Ved fordringshaveren forstås den myndighed, der har krav på den tilbagebetalingspligtige
ydelse.”
Af § 9 i tilbagebetalingsbekendtgørelsen fremgår:
”Overholder en skyldner trods påkrav fra fordringshaveren ikke en afdragsordning, anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden. Fordringshaveren træffer afgørelse
om, at kravet overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til
det offentlige, med henblik på inddrivelse. Inden overdragelsen skal fordringshaveren skriftligt
underrette skyldneren om overdragelsen.”
2.3
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
For nærværende fordringstype finder bortfaldsreglerne anvendelse i opkrævningen, jf. servicelovens §
165, stk. 2. Bortfaldsreglerne indebærer, at et krav kun kan oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen,
såfremt kravet ikke er bortfaldet og en af kommunen fastsat afdragsordning er misligholdt. Misligholdelse
skyldes manglende betaling, trods mulighed for at betale, jf. Forslag til Lov om inddrivelse af gæld til det
offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det
offentlige for socialt udsatte grupper (LSF nr. 226 2017/1).
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Det følger af § 9 i tilbagebetalingsbekendtgørelsen, at fordringshaveren træffer afgørelse om, at kravet
overdrages til restanceinddrivelsesmyndigheden, jf. lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, med
henblik på inddrivelse. Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og
sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSES- OG BORTFALDSREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Bortfaldsregler er ligeledes at betragte som en ophørsgrund, idet fordringen ophører (bortfalder) under
visse betingelser, jf. nærmere nedenfor, og fordringen kan, såfremt den er bortfaldet, ikke sendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Både forældelsesreglerne og bortfaldsreglerne medfører således, at fordringen ikke længere kan gøres
gældende overfor skyldner. Samspillet mellem de to regelsæt er nærmere beskrevet nedenfor.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. forældelseslovens § 1.
Det følger af servicelovens § 165, stk. 2, at tilbagebetalingskravet bortfalder, når der er gået 5 år efter
hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet.
Bortfaldsreglerne finder anvendelse, indtil fordringen modtages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fra
modtagelsen af fordringen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen finder forældelsesloven anvendelse. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til kommunen, finder bortfaldsreglerne anvendelse på ny.
Af forslag til lov nr. 226 af 25. april 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og
forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for
socialt udsatte grupper, til § 9, fremgår:
”Ingen af de tilbagebetalingskrav, der modtages til inddrivelse, er før modtagelsen omfattet af forældelsesloven, og den 5-årige bortfaldsfrist i § 165, stk. 2, i lov om social service er derfor ikke en
sådan forældelsesfrist, der via forslaget om den foreløbige afbrydelse kan få en allerede påbegyndt
forældelsesfrist foreløbigt afbrudt.”
3.1
Bortfaldsfristens begyndelsestidspunkt – tidspunktet for ”hjælpens ophør”
Efter servicelovens § 165, stk. 2 anses bortfaldsfristens begyndelsestidspunkt for at være på tidspunktet
for ”hjælpens ophør”.
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Det følger ikke af serviceloven eller tilbagebetalingsbekendtgørelsen, hvad der regnes for tidspunktet for
hjælpens ophør. Af Ankestyrelsens artikel ”Når borgeren skal betale penge tilbage” (Nyt fra Ankestyrelsen 2, 2018) fremgår:
”De tre år begynder, når den hjælp, som kravet handler om, stopper. Det gælder både for engangsydelser og løbende ydelser. Ved løbende ydelser begynder tre-årsperioden, når den sidste af de
løbende ydelser er udbetalt. Kommunen skal regne med nøjagtige datoer.”
Ankestyrelsen har derudover ved e-mail af 26. september 2019 anført følgende:
”Når der er tale om løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, bortfalder kravet 3 år efter, at
borgeren ikke længere modtager hjælp i henhold til bevillingen. Bortfaldet må efter Ankestyrelsens
opfattelse for hele ydelsesperioden beregnes fra ydelsesperiodens ophør.”
Det bemærkes, at såvel ovenstående artikel og e-mail vedrører de bortfaldsregler, der gælder i henhold til
lov om aktiv socialpolitik. Det vurderes, at samme principper finder anvendelse for tilsvarende bortfaldsregler i serviceloven.
Som følge heraf antages nedenstående tidspunkter at udgøre beregningsgrundlaget for den objektive bortfaldsdato:
•

For tilbagebetaling af enkeltstående ydelser, der kun relaterer sig til en bestemt dato, skal bortfaldsfristen beregnes fra udbetalingsdatoen.

•

For tilbagebetaling af enkeltstående ydelser, der vedrører en periode, skal bortfaldsfristen beregnes fra datoen for ydelsens ophør, dvs. ”periode slut.”

•

For løbende ydelser, der udbetales flere gange i en sammenhængende periode, skal bortfaldsfristen beregnes fra den sidste dag i perioden, dvs. ”periode slut”, for den sammenhængende ydelsesperiode.

3.2
Bortfaldsreglerne - ”økonomisk mulighed for at gennemføre kravet”
I Ankestyrelsens artikel, ”Når borgeren skal betale penge tilbage til kommunen” (Nyt fra Ankestyrelsen
nr. 2, 2018), fremgår blandt andet, at kommunen i forbindelse med afgørelse om tilbagebetaling af en
modtaget ydelse har to muligheder - enten at fastsætte en afdragsordning, hvis der er økonomisk mulighed
for dette, eller at yde henstand med betalingen.
Hvorvidt der har været økonomisk mulighed for at gennemføre kravet er reguleret af § 10 i gældsinddrivelsesbekendtgørelsen. Det følger af bestemmelsen, at fastsættelsen af den obligatoriske afdragsordning
skal ske i overensstemmelse med det i bestemmelsen oplistede tabeltræk, således at kommunerne ikke
skal foretage en beregning af skyldnerens betalingsevne.
Hertil følger, at skyldner indrømmes henstand med betalingen og er som altovervejende hovedregel ikke
at betragte som værende i stand til at afdrage på fordringen, såfremt den pågældende skyldner enten
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•

modtager selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse, overgangsydelse (tidligere integrationsydelse), uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse eller kontantydelse,

•

ikke har andre indtægter end førtidspension (boligstøtte, børne- og ungeydelse og fripladstilskud
til daginstitution er ikke en sådan ”anden indtægt”),

•

har en årlig nettoindkomst, der er mindre end tabellens minimumsgrænser. Beløbsgrænserne varierer afhængigt af, om borgeren har forsørgerpligt over for børn eller ej.

Der skal ligeledes indrømmes henstand i de tilfælde, hvor kommunerne tidligere har fastsat en afdragsordning, som skyldner afdrager på, men hvor skyldner efterfølgende bliver omfattet af en af ovenstående
situationer. Når kommunen yder en sådan henstand, anses der derfor ikke for at være ”økonomisk mulighed” for at gennemføre kravet.
Den forældelse, der omfattes af forældelsesloven, kan afbrydes efter reglerne i forældelseslovens §§ 1518, mens den forældelse, som bortfaldsreglerne indeholder, ikke har tilsvarende afbrydelsesmuligheder.
Alene skyldners betalingsevne kan således hindre bortfald. Såfremt der inden 5 år fra hjælpens ophør
opstår en betalingsevne hos skyldner i henhold til bestemmelserne i gældsinddrivelsesbekendtgørelsens §
10, suspenderes bortfaldsfristen.
Såfremt skyldner mister betalingsevnen, jf. ovenfor, er kommunen forpligtet til at yde henstand. Når
skyldner mister betalingsevnen, finder bortfaldsreglerne på ny anvendelse, og bortfaldsfristen løber fortsat
fra hjælpens ophør. Et eventuelt restkrav bortfalder, såfremt kommunen yder henstand mere end 5 år efter
hjælpens ophør. Dette gælder uanset, at der tidligere har været en betalingsevne og med en deraf følgende
fastsat afdragsordning.
3.3
Forældelseslovens anvendelse ved kravets modtagelse til inddrivelse hos Gældsstyrelsen
Når en fordring modtages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, finder forældelsesloven anvendelse, idet
forældelse dog tidligst indtræder 3 år efter tilbagebetalingskravets modtagelse hos Gældsstyrelsen, jf.
gældsinddrivelseslovens § 18 a, stk. 4, 1. pkt. Starttidspunktet for den forældelsesfrist, der løber efter
forældelsesloven, når tilbagebetalingskravet kommer under inddrivelse hos Gældsstyrelsen, vil være det
anførte forfaldstidspunkt i § 9 i tilbagebetalingsbekendtgørelsen. Tilbagesendes tilbagebetalingskravet til
kommunen, finder bortfaldsreglerne anvendelse på ny, jf. servicelovens § 165, stk. 2, sidste pkt. Dette
betyder, at hvis der er forløbet 5 år efter hjælpens ophør, uden at der har været økonomisk mulighed for
at gennemføre kravet, bortfalder kravet. Der henvises til pkt. 2.4 præcisering af bortfaldsregler, Forslag
til Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om
forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (LSF nr. 226 2017/1).
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces.
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4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 1.000 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i feltet hovedstol anføre fordringens oprindelige pålydende.
Feltet hovedstol kan maksimalt udfyldes med 50.000 kr.
Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 1.500 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 1.500 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For fordringen skal Fordringshaver således angive fordringstypekoden KFTILSE.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
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Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved angivelse af fakturanummer, dokumentnummer, afgørelse eller lignende. 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.
Beskrivelsesfeltet må ikke indeholde personfølsomme oplysninger.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Periode start angives som den første dag i perioden, og periode slut angives som den sidste dag i perioden.
Det er aftalt, at Fordringshaver skal angive en periode på maksimalt en måned.
Hvis der er tale om en fordring, der kun kan henføres til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, udfyldes
”periode start” og ”periode slut” med samme dato. Denne dato er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Stiftelsestidspunktet for tilbagebetalingskrav er datoen for udbetalingen, jf. U.1992.967H, U2008.1635H
og U. 2002.1464/2 H.D.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med udbetalingsdatoen. Det er aftalt, at udbetalingsdatoen er sammenfaldende med dispositionsdatoen, dvs. datoen hvor pengene er til rådighed for skyldner.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Det fremgår af tilbagebetalingsbekendtgørelsen, at såfremt en skyldner trods påkrav ikke overholder en
afdragsordning anses afdragsordningen for bortfaldet og hele gælden for forfalden, jf. tilbagebetalingsbekendtgørelsens § 9, 1. pkt.
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Det er aftalt, at feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med den dato, der ligger dagen efter betalingsfristen i
påkravsskrivelsen.
Forfaldsdatoen skal ligge efter stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Sidste
rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes dog altid med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig.
Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Det følger af tilbagebetalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 1 at ved skyldneren forstås den person, til hvem
den tilbagebetalingspligtige ydelse er udbetalt.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal udfyldes med CPR-nr.
4.11 Bortfaldsdato
Fordringshaver skal i dette felt anføre den dato, hvor fordringen bortfalder.
Det er aftalt, at stamdatafeltet for ”bortfaldsdato” skal udfyldes med fordringens objektive bortfaldsfrist.
Fordringen må ikke være bortfaldet ved overdragelse til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Såfremt fordringens objektive bortfaldsfrist er overskredet, sendes fordringen i høringen.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Feltet domsdato og forligsdato skal ikke udfyldes for denne fordringstype.
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I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Særligt vedrørende fordringstyper omfattet af bortfaldsregler
Det bemærkes, at bortfaldsfristen indsættes i samme felt som normalt anvendes til udfyldelse af forældelsesdatoen. Dette medfører, at såfremt fordringen afvises efter R_2_1 eller sendes i høring efter R_2_2a
vil fejlmeddelelsen være angivet som anført nedenfor i filterskemaet.
Regel

Filterregler for KFTILSE (Tilbagebetaling efter servicelovens § 165)

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
Hvis domsdato eller forligsdato er udfyldt, skal forældelsesdato ligge senest 10 år efter domsdato eller forligsdato
Forældelsesdato skal være udfyldt
Forældelsesdato skal tidligst ligge samtidig med Modtagelsesdato

R_2_1b
R_2_1
R_2_2a
R_3_1

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises
Fordringen sendes i
høring
Fordringen afvises

R_4_1

Forældelsesdato skal ligge senere end eller være lig med modtagelsesdato hos Gældsstyrelsen
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 50.000 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
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

R_5_1
R_5_2
R_5_3
R_6_1

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

Filterregler for KFTILSE (Tilbagebetaling efter servicelovens § 165)

R_6_3
R_6_19
R_6_20

Forfaldsdato skal ligge efter Stiftelsesdato
Periode slut skal tidligst ligge samtidig med Periode start
Periode slut skal senest ligge 1 måned efter Periode start

R_7_1
R_7_2
R_7_3
R_7_4
R_7_5
R_7_11
R_7_12a
R_7_12

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
Hverken domsdato eller forligsdato må være udfyldt

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
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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Bilag 6.14 – Manglende betaling, aktiverende og forebyggende sigte (KFTAKFY).
1.

FORDRINGSTYPEN

1.1
Beskrivelse af 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
(herefter ”serviceloven”).
Det retlige grundlag for fordringstypen følger af afsnit 1.2.
1.2
Afgrænsning af fordringstypen
Fordringstypen omfatter ikke:
2.

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

2.1
Serviceloven
Af servicelovens § 79 fremgår:
”Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og
forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper
der kan benytte tilbuddene.
Stk. 2. (…)
Stk. 3. Sundheds- og ældreministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud
efter stk. 1, herunder om beregningsgrundlaget for betalingen.”
2.2
Overdragelse af fordringer til inddrivelse
Lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesloven”) gælder for opkrævning og inddrivelse af fordringer med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger, der opkræves eller inddrives af det offentlige, jf. gældsinddrivelseslovens § 1, stk. 1, 1.
pkt.
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Det er restanceinddrivelsesmyndigheden, der forestår inddrivelse af fordringer, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 1, jf. § 1, stk. 1 og 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden er told- og skatteforvaltningen, jf.
§ 2 i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige (herefter ”gældsinddrivelsesbekendtgørelsen”). Det er i dag Gældsstyrelsen, som er det offentliges restanceinddrivelsesmyndighed, og som har ansvaret for samt varetager inddrivelsen af gæld til det offentlige.
Fremgangsmåden ved overdragelse af fordringer til inddrivelse er beskrevet i gældsinddrivelseslovens §
2. Beregning og opgørelse af fordringer og udsendelse af opkrævninger m.v. forestås af Fordringshaver
eller den, der på vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk.
2, 1. pkt.
Fordringer overdrages til Gældsstyrelsen, når betalingsfristen er overskredet, og sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 3, 1. pkt.
Inden overdragelse af fordringer til inddrivelse hos Gældsstyrelsen skal Fordringshaver eller den, der på
vegne af Fordringshaver opkræver hovedfordringen, skriftligt underrette skyldneren om overdragelsen,
jf. gældsinddrivelseslovens § 2, stk. 4, 1. pkt.
3.

FORÆLDELSESREGLER

Forældelse er en ophørsgrund. Det betyder, at fordringen ophører, når en bestemt tidsfrist er udløbet, uden
at kreditor forinden har foretaget de foranstaltninger, som kræves for at afbryde forældelsen.
Lovbekendtgørelse nr. 1238 af 9. november 2015 om forældelse af fordringer (herefter ”forældelsesloven”) foreskriver, at loven finder anvendelse på fordringer på penge eller andre ydelser, medmindre andet
følger af særlige bestemmelser om forældelse i anden lov, jf. lovens § 1.
Det fremgår af forældelseslovens § 28, at når der i anden lov er fastsat særlige forældelsesfrister eller
andre særlige bestemmelser om forældelse, finder forældelsesloven anvendelse, i den udstrækning andet
ikke følger af anden lov eller af forholdets særlige beskaffenhed.
Der gælder ikke særskilte forældelsesregler for Fordringshavers fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor fordringer under denne fordringstype forældes efter forældelseslovens regler.
3.1
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt
Forældelseslovens § 2, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve
at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.
Stk. 2 Er der indrømmet skyldneren løbedage eller i øvrigt en frist, inden for hvilken betaling
anses for rettidig, regnes forældelsesfristen først fra betalingsfristens udløb.”
Forældelseslovens § 2, stk. 1, bruger ikke begrebet ”forfaldstid”, men det tidspunkt, som reglen angiver,
betegnes normalt som forfaldstiden.
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I det tilfælde, hvor der er indrømmet skyldneren løbedage eller anden frist, jf. forældelseslovens § 2, stk.
2, er det en betingelse, for at forældelsesfristen først løber fra betalingsfristens udløb, at skyldneren har
haft krav på fristen enten i kraft af den konkrete aftale eller i kraft af lovgivningens regler. Dette er f.eks.
tilfældet, hvis der er en lovhjemlet sidste rettidig betalingsdag.
Der gælder ikke lovhjemlede løbedage for fordringer omfattet af denne fordringstype.
Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt for fordringer omfattet af denne fordringstype er derfor som
udgangspunkt forfaldsdatoen. Det retlige grundlag tager ikke eksplicit stilling til forfaldsdatoen for fordringer omfattet af denne fordringstype, hvorfor forfaldsdagen anses for at være den dag, hvor Fordringshaver tidligst kunne kræve fordringen betalt. Fordringshaver skal således som udgangspunkt beregne forældelsesdatoen fra fordringens forfaldsdag.
Såfremt der ligger en dom eller et forlig til grund for fordringen, dvs. hvori fordringens eksistens og
størrelse er fastslået, udgør dommen eller forliget et særligt retsgrundlag med en 10-årig forældelsesfrist,
jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt er den dag, hvor dommen
er afsagt, eller forliget er indgået, hvilket gælder uanset en eventuel betalingsfrist fastsat i dommen eller
forliget. Hvis en dom har været anket, og Fordringshaver har fået medhold, er det datoen for dommen i
ankeinstansen, der er afgørende.
3.2
Forældelsesfristens længde
Der gælder som udgangspunkt en ordinær forældelsesfrist på 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser, jf. forældelseslovens § 3, stk. 1.
Fordringer omfattet af denne fordringstype ses på det foreliggende grundlag ikke at falde ind under de
særlige forældelsesfrister i forældelseslovens kapitel 4, hvorfor forældelsesfristen for fordringer under
denne fordringstype er den almindelige 3-årige forældelsesfrist.
For fordringer, der hviler på et særligt retsgrundlag, jf. forældelseslovens § 5, gælder der en 10-årig forældelsesfrist. Forældelseslovens § 5 har følgende ordlyd:
”Forældelsesfristen er 10 år,
1) når der er udstedt gældsbrev for fordringen,
2) når fordringen er registreret i en værdipapircentral, eller
3) når fordringens eksistens og størrelse er anerkendt skriftligt eller fastslået ved forlig, dom,
betalingspåkrav påtegnet af fogedretten eller anden bindende afgørelse.
Stk. 2. Fordring på senere forfaldne renter, gebyrer og lignende forældes dog efter § 3.”
Såfremt en fordring er fastslået ved et særligt retsgrundlag, herunder når fordringens eksistens og størrelse
er fastslået ved forlig, dom eller anden bindende afgørelse, gælder således en 10-årig forældelsesfrist, jf.
forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3, der beregnes fra dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
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Er eksistens og størrelse på en fordring omfattet af denne fordringstype fastslået i en dom eller i et forlig,
gælder en 10-årig forældelsesfrist for den pågældende fordring.
3.3
Beregning af forældelsesdato
Forældelseslovens § 27 har følgende ordlyd:
”Til frister efter denne lov medregnes den månedsdag, der svarer til den dag, hvorfra fristen regnes. I mangel af tilsvarende dag udløber fristen på den sidste dag i måneden.
Stk. 2. Udløber en frist i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag, den 24. eller den 31. december, udstrækkes fristen til den førstkommende hverdag.”
I medfør af forældelseslovens § 27, stk. 1, 1. pkt., regnes der kun med hele dage, og begyndelsesdagen
medregnes ikke. Hvis eksempelvis forældelsesfristen begynder at løbe fra den 12. oktober 2017, indtræder
3-års forældelse ved udløbet af den 12. oktober 2020.
Efter forældelseslovens § 27, stk. 2, udskydes forældelsesfristen til den førstkommende hverdag, hvis
fristen udløber i en weekend, på en helligdag, grundlovsdag eller den 24. eller 31. december. Reglen har
kun betydning, hvis fristen udløber på en af de nævnte dage. Det er uden betydning, at begyndelsestidspunktet for fristen er en sådan dag.
4.

STAMDATAFELTER

På baggrund af det retlige grundlag for fordringstypen angives i det følgende Fordringshavers og Gældsstyrelsens fælles forståelse af, hvad Fordringshaver skal registrere i de obligatoriske stamdatafelter for at
sikre en korrekt og lovlig inddrivelsesproces
4.1
Beløb
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens beløb (restgæld) på tidspunktet, hvor fordringen overdrages til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Beløbet er ikke nødvendigvis det samme som hovedstolen, idet beløbet kan være lavere end hovedstolen.
Beløbet må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 3.000 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”beløb” angive 2.500 kr.
4.2
Hovedstol
Fordringshaver skal i dette felt anføre fordringens oprindelige pålydende. Fordringens hovedstol følger
ikke af det retlige grundlag.
Feltet hovedstol skal udfyldes med et beløb, der er lavere eller sammenfaldende med 15.000 kr.
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Hovedstolen er ikke nødvendigvis det samme som beløbet, idet hovedstolen kan være højere end beløbet.
Hovedstolen må ikke indeholde renter og gebyrer.
Eksempel:
En fordrings oprindelige størrelse ved stiftelse er 3.000 kr. Der er afdraget 500 kr. inden fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen. Fordringshaver skal i feltet ”hovedstol” angive 3.000 kr.
4.3
Fordringsart
Feltet anvendes til angivelse af, hvilken status Fordringshaver ønsker, at fordringen skal have hos Gældsstyrelsen. Dette angives ved oversendelse.
Feltet skal således angive, at fordringen oversendes med henblik på inddrivelse.
4.4
Fordringstypekode
Feltet anvendes til angivelse af den kode, som karakteriserer den pågældende fordringstype.
For denne fordringstype skal Fordringshaver angive fordringstypekoden KFTAKFY.
4.5
Beskrivelse
Feltet er et fritekstfelt, som anvendes til at beskrive relevante aspekter af fordringen, som ikke er omfattet
af øvrige stamdatafelter.
Af hensyn til kravet om, at skyldner skal kunne identificere fordringen, er det aftalt, at feltet er obligatorisk
for denne fordringstype. Indholdet af dette felt vil blive brugt i de breve, Gældsstyrelsen sender til skyldner.
Det er aftalt, at Fordringshaver i fordringens beskrivelsesfelt altid skal angive en entydig identifikation,
eksempelvis ved fakturanummer, referencenummer på afgørelse eller lignende.
4.6
Fordringsperiode
Felterne anvendes til angivelse af starttidspunkt og sluttidspunkt for en fordring (herefter ”periode start”
og ”periode slut”), og perioden imellem er den periode, som fordringen dækker over (herefter ”periodens
længde”).
Fordringsperioden er udtryk for den periode, der opkræves betaling for. Periode start angives som den
første dag i perioden, og periode slut angives som den sidste dag i perioden. Fordringshaver har oplyst, at
der maksimalt opkræves for tre måneder ad gangen. Feltet ”fordringsperiode” skal derfor udfyldes med
en periode, som maksimalt udgør tre måneder.
Hvis der er tale om en fordring, der kun relaterer sig til en bestemt dag eller et bestemt tidspunkt, udfyldes
”periode start” og ”periode slut” med samme dato. Denne dato er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.

155

4.7
Stiftelsesdato
Stamdatafeltet ”stiftelsesdato” anvendes til at anføre datoen for stiftelsestidspunktet, der generelt defineres som tidspunktet for den retsstiftende begivenhed, det vil sige det tidspunkt, hvor fordringen opstår.
Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg., 2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 109, definerer stiftelsestidspunktet således:
”En fordring anses i almindelighed for stiftet, når den eller de retsstiftende kendsgerninger er
indtruffet, dvs. når kontrakten er indgået, når skaden er sket eller når berigelsen er indtruffet.”
Hvis der er tale om en fordring, som relaterer sig til en periode - dvs. hvor borger har modtaget en ydelse
over en periode - skal stiftelsesdatoen angives som den første dag i den periode, der opkræves for. Denne
dato er sammenfaldende med periode start.
Hvis der er tale om en fordring, som kun relaterer sig til en bestemt dag – dvs. hvor borger kun har
modtaget ydelsen på en bestemt dag - skal stiftelsesdatoen angives som den dag, borger modtog ydelsen.
Denne dato er sammenfaldende med periode start og periode slut.
Feltet ”stiftelsesdato” udfyldes med datoen for periode start.
4.8
Forfaldsdato
Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kan kræve fordringen betalt. Det
følger af den almindelige obligationsret, at et kravs forfaldstidspunkt er straks, medmindre andet følger
af lovgivningen, aftalen eller omstændigheder i øvrigt, jf. Gomard, Bernhard: Obligationsret del 1, 5. udg.,
2016, Jurist-, og Økonomforbundets Forlag, s. 113ff.
Forfaldsdatoen fremgår ikke eksplicit af det retlige grundlag. Forfaldsdatoen er det tidligste tidspunkt,
Fordringshaver kan kræve fordringen betalt.
Feltet ”forfaldsdato” skal udfyldes med en dato, der er sammenfaldende med stiftelsesdatoen.
4.9
Sidste rettidige betalingsdato
Begrebet ”sidste rettidige betalingsdato” defineres i obligationsretten almindeligvis som den dag, da
skyldnerens pligt til at erlægge sin ydelse indtræder. Feltet skal derfor angive det seneste tidspunkt, som
skyldner kan betale fordringen, uden at skyldner anses for at være i misligholdelse. Hvis skyldner er indrømmet løbedage, vil sidste rettidige betalingsdato være en senere dato end forfaldsdagen.
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. Hvis der foreligger en særlig situation, f.eks. 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. Det bemærkes, at rykkerskrivelser ikke udskyder sidste rettidige
betalingsdato. Sidste rettidige betalingsdato i rykkerskrivelsen skal dog være overskredet, før fordringen
må sendes til inddrivelse.
Feltet udfyldes med den dato, der svarer til den sidste dag, hvorpå betaling anses for rettidig. Sidste rettidige betalingsdato kan tidligst være sammenfaldende med forfaldsdatoen.
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4.10 Identifikation af skyldner
Feltet anvendes til indberetning af information om skyldner. Entydig identifikation kan ske ved angivelse
af CPR-nr. og/eller CVR/SE-nr. for den eller de fysiske og/eller juridiske personer, som hæfter for fordringen.
Feltet ”identifikation af skyldner” skal derfor udfyldes med CPR-nr.
4.11 Forældelsesdato
Fordringshaver skal i dette felt normalt anføre den dato, hvor fordringen forælder. Forældelsesdatoen er
udtryk for den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig. Det er ikke den oprindelige forældelsesdato, som
skal anføres, men den forældelsesdato, der gælder på det tidspunkt, hvor fordringen oversendes til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Forældelsesfristen for fordringer omfattet af denne fordringstype ses ikke at være reguleret i lovgivningen,
hvorfor forældelseslovens regler finder anvendelse. Det fremgår af forældelseslovens § 3, stk. 1, at forældelsesfristen er 3 år.
Forældelsesfristen beregnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dette tidspunkt svarer til forfaldstidspunktet. Der henvises til afsnit 4.8 om forfaldsdatoen.
Fordringshaver skal selv beregne og indsætte en anden forældelsesdato, hvis fordringshaver i sin opkrævning har foretaget forældelsesafbrydende skridt m.v., eller hvis fristen i en periode har været suspenderet.
Såfremt fordringshaver var ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes den 3-årige forældelsesfrist
først fra den dato, hvor fordringshaver fik eller burde have fået kendskab hertil.
Fordringshaver har oplyst, at der gennemføres forældelsesafbrydende skridt i opkrævningen, eksempelvis
ved indgåelse af afdragsordninger. For at tage højde herfor er det aftalt, at indgangsfilteret indstilles således, at fordringer med en registeret forældelsesdato, som ligger senere end 4 år efter forfaldsdato, sendes
i høring. Indgangsfilteret ændrer ikke på, at fordringerne forældes efter forældelseslovens regler.
Forældelsesdatoen udfyldes således med den sidste dag, hvor fordringen er retskraftig.
4.12 Domsdato og forligsdato
Felterne ”domsdato” og ”forligsdato” anvendes, såfremt der for fordringen er afsagt dom eller indgået
forlig, og i felterne registreres datoen for henholdsvis dommens afsigelse eller forligets indgåelse.
Stamdatafelternes primære funktion er at videregive oplysninger til Gældsstyrelsen om opkrævningsmæssige skridt i form af dom eller forlig, som har forældelsesafbrydende virkning, og som kan medføre en
længere forældelsesfrist for fordringer af denne fordringstype, der er under inddrivelse. Dom og forlig må
kun udfyldes i de tilfælde, hvor hele fordringens eksistens og størrelse udtrykkeligt er fastslået ved
dom/afgørelse eller skriftligt fastslået og anerkendt ved forliget, jf. forældelseslovens § 5, stk. 1, nr. 3.
Fordringshaver må kun registrere en domsdato eller en forligsdato, hvis:
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25) dommen/forliget fastslår fordringens eksistens, og
26) dommen/forliget fastslår fordringens beløbsmæssige størrelse.
Hvis ikke der er opnået dom eller forlig, skal felterne være tomme ved oversendelsen af fordringen.
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.
I tvivlstilfælde skal Gældsstyrelsen kontaktes.
5.

REGLER I INDGANGSFILTERET I NYMF

I NyMF er der et indgangsfilter med en række regler, som de oversendte fordringer skal bestå, før fordringerne kan blive lukket ind og modtages i inddrivelsessystemet, jf. nærmere i Aftalen. Filterreglerne
er blevet til efter en fælles proces mellem Fordringshaver og Gældsstyrelsen, og Aftalens parter er enige
om, at filterreglerne sikrer, at der altid oversendes korrekt information om fordringer, der oversendes til
inddrivelse hos Gældsstyrelsen.
Filterreglerne består af nogle indholdsbaserede og referencebaserede regler. De indholdsbaserede adgangsregler opsætter grænseværdier for et konkret stamdatafelt. De referencebaserede adgangsregler vedrører relationen mellem stamdatafelter. Indgangsfilteret vil give Fordringshaver en fejlkodebesked om, at
fordringen ikke kan accepteres, hvis en indholdsbaseret eller referencebaseret regel ikke er overholdt.
Regel
R_1_1
R_1_2
R_2_1a

Filterregler for KFTAKFY (Manglende betaling, aktiverende og forebyggende sigte)
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

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
Fordringen afvises
Fordringen afvises
Fordringen afvises

R_2_1b

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

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 0-fordringer)

Fordringen afvises

R_4_2

Oprindelig hovedstol skal være mindre end eller lig med 15.000 kr.

Fordringen sendes i
høring

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

Fordringen afvises
Fordringen afvises

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 KFTAKFY (Manglende betaling, aktiverende og forebyggende sigte)
Stiftelsesdato skal ligge forud for modtagelsesdato
Sidste rettidige betalingsdato skal tidligst ligge samtidig med Forfaldsdato

Konsekvens hvis reglen ikke overholdes
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 3 måneder 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

R_5_3
R_6_1

159

160

