
 
 

 

 

 

 

 
 

Indberetning til RKI- registret 
Før du kan indberette en skyldner til RKI-registret er der en række 

forhold, der skal være opfyldt 
 

Regler for kunder, der ikke er underlagt Finanstilsynets regler 
 

Grundlag for videregivelse Særlige forhold Fordringsdato 
 

Dom Dommen må ikke være anket. Hvis skyldner har 

gjort indsigelse inden dommen, kan du først 

indberette, når betalingsfristen er udløbet. 

Den dato, hvor der er afsagt dom. 

Fogedsag, insolvenserklæring 

i din sag eller betalingspåkrav 

med påtegning 

Gælder kun sager, som er fremlagt og 

opgjort i fogedretten. Ved betalingspåkrav må 

skyldner ikke have anmodet fogedretten om 

genoptagelse. 

Den dato, hvor der har været afholdt 

fogedretsmøde første gang, og beløbet er 

opgjort, eller hvor betalingskravet har fået 

påtegning med virkning som dom. Bemærk, 

at hvis der findes en dom eller en tidligere 

fogedsag (eksempelvis tvangsauktion eller 

konkurs) forud for fogedsagen, skal slettedatoen 

beregnes fra dette tidspunkt. 

Indledt fogedsag eller 

betalingspåkrav 

Kan kun benyttes, hvis skyldner ikke har gjort 

indsigelse i sagen, og der ikke er afsagt dom 

forud for fogedsagen eller betalingspåkravet. 

Den dato, hvor fogedsagen eller 

betalingspåkravet er modtaget i retten. 

Frivilligt forlig eller 

skylderkendelse 

Det skyldige beløb på underskriftstidspunktet 

skal fremgå af forliget/ skylderkendelsen, og det 

beløb, der skyldes på registreringstidspunktet, 

skal fremgå af indberetningsbilaget. 

Den dato, hvor skyldner har underskrevet 

forliget/skylderkendelsen. 

Gældssanering - indledt Det skyldige beløb skal være anmeldt til 

skifterettens medhjælper, og der må ikke være 

gjort indsigelse mod kravet. Bemærk, at du ikke 

må indberette skyldner, efter at der er afsagt 

kendelse om gældssanering. 

Den dato, hvor kravet er anmeldt i 

gældssaneringen. 

Gældssanering - misligholdt Registrering og videregivelse kan kun ske, hvis 

du har ny dokumentation for restkravet, som 

skal være større end 1.000 DKK. 

Den dato, hvor der er foretaget retsligt skridt, 

eller hvor skyldner har underskrevet frivilligt 

forlig/skylderkendelse. 

Insolvenserklæring i anden 

sag 

Fogedretten har afvist din sag, fordi skyldner 

har afgivet insolvenserklæring i en anden sag. 

Skyldner må desuden ikke have gjort 

indsigelse. 

Den dato, hvor fogedretten første gang har afvist 

din sag på grund af insolvenserklæringen. 

Konkurs indledt Kravet skal være anmeldt i konkursboet, og 

skyldner må ikke have gjort indsigelse. 

Den dato, hvor kravet er indskrevet i gældbogen. 

Bemærk, at hvis der ligger en dom eller 

fogedsag forud for konkursen, skal slettedatoen 

beregnes fra dette tidspunkt. 

Konkurs afsluttet Fordringen skal indgå i bomassen, og konkursen 

skal være stadfæstet og dermed afsluttet. 

Bemærk, at hvis skyldner har gjort indsigelse 

overfor kravet, kan en konkurs, der er afsluttet 

i henhold til § 143, stk. 1, ikke bruges som 

indberetningsgrundlag. 

Den dato, hvor konkursboet er afsluttet. 

Værd at vide 



   

Grundlag for videregivelse Særlige forhold Fordringsdato 
 

Tvangsakkord - indledt Fordringen skal være anmeldt, og skyldner må Den dato, hvor kravet er anmeldt i 
 ikke have gjort indsigelse. Bemærk, at du ikke tvangsakkorden. 
 må indberette skyldner, efter at tvangsakkorden  

 er stadfæstet.  

Stævning Kan kun benyttes, hvis skyldner ikke har gjort 

indsigelse i sagen. 

Den dato, hvor stævningen er modtaget i retten. 

Tvangsauktion - gennemført Kan uden videre bruges, hvis du ikke fik dækning 

på auktionen. Bemærk, at hvis du var rekvirent 

på auktionen, skal indberetningen ske på 

baggrund af udlægget forud for auktionen. 

Den dato, hvor auktionen blev gennemført. 

Udlæg i fast ejendom Gælder i sager, hvor du er rekvirent i forbindelse 

med tvangsauktionen. Bemærk, at i sager 

med kautionister er kautionisten ikke omfattet 

af udlægget. Du må derfor ikke indberette 

en kautionist, medmindre du har et separat 

grundlag for indberetning. 

Den dato, hvor fogedretten har foretaget udlæg. 

 

 

Procedure for rykkere: Før du kan indberette en skyldner til RKI registreret, uden videregivelsesgrundlag, skal skyldneren 

have modtaget mindst 3 rykkere og i 3. rykker være advaret om, at manglende betaling vil medføre 

overgivelse til inkasso og indberetning til RKI-registret. Skyldneren må ikke have gjort indsigelse mod 
fordringens eksistens eller beløbets størrelse. 

 

Minimum-beløb: Der må ikke advares om eller foretages indberetning, hvis den forfaldne gæld på 

indberetningstidspunktet udgør mindre end 200 DKK, hvis den oprindelige hovedstol var mindre end 

200 DKK, eller hvis skyldneren har gjort indsigelser mod fordringens eksistens eller størrelse, og 
der ikke foreligger en endelig retsafgørelse. 

Regler for videregivelse: For at Experian må videregive registreringen til vores kunder, skal vi have modtaget gyldig 

dokumentation for dit krav, og det skyldige beløb skal på videregivelsestidspunktet være på mere end 

1.000 DKK. 

Gældssanering: Har skyldner fået gældssanering, må du ikke indberette, efter at kendelsen er afsagt. Hvis den 

fordring, der er omfattet gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder 
retten til dækning. 

 

Dødsboer: Du må ikke indberette personer, der er afgået ved døden. 
 

Online-indberetning: Kontakt DataService på telefon 87 46 59 59, hvis du vil indberette via online system. 
 

5 års slettefrist: En fordring kan maksimalt stå registreret i 5 år, også selvom dine krav består længere. 5 års 
slettefristen bliver regnet fra fordringsdatoen. 

 

Fødselsdato: Fødselsdatoen er et vigtigt søgekriterie i RKI- registret, så indberet altid denne. Jo oftere 

din indberetning bliver set af andre, jo større er chancen for, at skyldner betaler dig. 

Kautionister: Bemærk, at et retsligt skridt mod den egentlige debitor ikke kan anses for et retsligt skridt mod en 

kautionist. Hvis du indberetter en kautionist, må vi kun registrere og videregive oplysningen, hvis du 
medsender et separat grundlag for registrering af kautionisten. 

 

 
 
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Experians DataService på telefon 

87 46 59 59 eller sende en e-mail til DataserviceRKI@experian.com 
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