
 
 

 

 

 

 

 
 

Indberetning til RKI- registret 
Regler for offentlige myndigheder 

 

Reglerne for videregivelse til kreditoplysningsbureauer af oplysninger om gæld til det offentlige er fastlagt i Persondatalovens 

kapitel 5. 

En fordring kan maksimalt stå registreret i 5 år, selv om et krav består længere. 5 års slettefristen bliver regnet fra 

fordringsdatoen. Fristen beregnes desuden fra det tidligst mulige tidspunkt, hvor indberetning kunne have fundet sted, hvis 

baggrunden for indberetningen er en egentlig retslig afgørelse. 

 

Grundlag for videregivelse Særlige forhold Fordringsdato 
 

Bestridt fordring 

(Indberettet efter afgørelse) 

Hvis sagen har været indberettet, før 

klagesagen blev afgjort, og derfor er blevet 

slettet igen, skal den nye registrering 

slettes 5 år fra den første registrerings 

oprettelsesdato. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

klagesagen blev afgjort. 

Dom  Fordringsdatoen er den dato, hvor der 

er afsagt dom, også selv om sagen 

efterfølgende har været i fogedretten. 

Misligholdt betalingsaftale Betalingsaftalen skal være indgået efter 

varsling om registrering. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 

betalingsaftalen er blevet misligholdt. 

Skriftlig skylderkendelse Den skriftlige skylderkendelse skal være 

afgivet på eller efter forfaldstidspunktet. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor skyldner 

har underskrevet skyld-erkendelsen/ 

forliget. 

Udlæg Skyldneren skal have været til stede. 

Det er ikke nok, at inddrivelses- 

myndigheden har tilsagt skyldneren til en 

udlægsforretning, hvis skyldneren ikke 

er mødt op, eller hvis skyldneren ikke er 

truffet hjemme ved en udgående forretning. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor fogeden 

har foretaget udlæg. 

Udlæg forsøgt foretaget Som ved udlæg. Fordringsdatoen er den dato, hvor fogeden 

har forsøgt at foretage udlæg. 

Udpantning  Fordringsdatoen er den dato, hvor der er 

foretaget udpantning. 

Gælden kan inddrives ved udpantning - 

og der skal forinden være afsendt to 

rykkere 

Der skal være sendt 2 rykkere til 

skyldneren. 

Fordringsdatoen er den dato, hvor 2. rykker 

er sendt. 

Værd at vide 



 

Bemærkninger/specielle forhold: • Myndigheden skal med mindst 4 ugers varsel orientere skyldneren om den påtænkte 

indberetning. Denne meddelelse skal indeholde oplysning om, 1) hvilke oplysninger, der 

vil blive videregivet, 2) til hvilket kreditoplysningsbureau videregivelse vil ske, 3) hvornår 

videregivelse vil finde sted, og 4) at videregivelse ikke vil ske, hvis betaling af gælden 

sker inden videregivelsen, eller der indrømmes henstand eller indgås og overholdes en 

aftale om afdragsvis betaling 

- Resulterer denne meddelelse i en betalingsordning, som senere misligholdes, 

behøver myndigheden ikke sende ny varsling før indberetningen foretages 

- Hvis meddelelsen ikke resulterer i en betalingsordning, og myndigheden af en 

eller anden årsag ikke indberetter, skal myndigheden sende en ny varsling inden 

indberetning foretages 

- Indberettes skyldner flere gange på grund af forskellige krav, skal der sendes en 

varslingsskrivelse før hver indberetning 

• Hvis skyldneren er bevilget henstand eller har indgået en afdragsordning, som 

overholdes, må myndigheden ikke indberette til RKI 

• Beløbet skal altid være over 7.500 DKK på indberetningstidspunktet, og gælden skal 

være forfalden. Gælden må godt bestå af flere mindre beløb, hvis der samlet skyldes 

mindst 

7.500 DKK til samme Inddrivelsesmyndighed, men der må ikke indgå poster, der er 

omfattet af en overholdt aftale om henstand eller afdragsvis betaling 

• Når skyldneren er indberettet til RKI på grund af restance og derefter indgår og 

overholder en afdragsordning, har myndigheden ikke pligt til at slette registreringen, 

før hele beløbet er betalt. Hvis myndigheden alligevel vælger at afmelde 

registreringen, og aftalen derefter misligholdes, må samme sag kun indberettes igen, 

hvis det skyldige beløb stadig er mere end 7.500 DKK 

• I sager, hvor kravet umiddelbart kan tvangsfuldbyrdes, kan myndigheden indberette 

bestridte forhold. Medmindre en klage er åbenbart grundløs, anbefales det dog stærkt, 

at indberetningen udskydes, indtil klagesagen er behandlet, og afgørelsen er meddelt 

skyldneren 
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