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Betalingspåkrav 
 

Kreditor skal udfylde og bruge denne blanket som betalingspåkrav ved indledningen af en forenklet inkassoproces, jf. 
retsplejelovens kap. 44 a. Det samlede krav må højst være på 50.000 kr. eksklusive renter og omkostninger. 
   

Kreditor (og eventuel advokat): Rubrik 1 
Skriv kreditors navn, adresse og eventuelt telefonnummer og sagsnummer. Hvis adressen er udenlandsk, skal du også 
angive en dansk postadresse, hvortil meddelelser om sagen sendes.   
Kreditor: 

      

Er kreditor momsregistreret? Ja:  Nej:  
      

Eventuel advokat: 

      

 

kræver betaling fra 
 

Skyldner:   Rubrik 2 
Skriv skyldners navn, adresse og eventuelt opholdsadresse eller lignende.  
Skyldner: 

      

 

Betalingspåkravet bliver indleveret til 

Fogedretten i:       Rubrik 3 
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Kravets størrelse:  Rubrik 4 
Du skal specificere kravets størrelse med angivelse af hovedstol (gældens størrelse uden renter og omkostninger) og 
eventuelle renter, gebyrer og andre udenretlige omkostninger: 
Hovedstol:  

      

       kr.
Eventuelle renter: 

Angiv rentesats og periode: 
      

Angiv rentebeløbets størrelse ved betalingspåkravets indlevering: 
      

       kr.
Eventuelle udenretlige omkostninger: 

Rykkergebyr(er):  
      

       kr.
Inkassogebyr(er): 
      

       kr.
Eventuelle andre udenretlige omkostninger (for eksempel omkostninger til egeninkasso 

og/eller fremmedinkasso) angiv hvilke og beløb: 

      

       kr.

I alt:         kr.

 

Sagsfremstilling:  Rubrik 5 
Betalingspåkravet skal indeholde en kort beskrivelse af de faktiske og retlige omstændigheder, som kravet er begrundet 
med. Du skal skrive, hvad beløbene i rubrik 4 skyldes for. 
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Rubrik 6 Kreditor skal oplyse, om inkassolovens krav om rykkerbrev er 

opfyldt: Ja Nej 
Inden indleveringen af betalingspåkravet skal du sende et rykkerbrev (en påkravsskrivelse) til 
skyldner. Rykkerbrevet skal opfylde betingelserne i inkassolovens § 10, jf. dog § 11. Er det sket? 

  

 

Rubrik 7 Kreditor skal oplyse, hvordan sagen skal forløbe i følgende situa-

tioner: Ja Nej 
Ønsker du betalingspåkravet forkyndt, hvis skyldner har afgivet insolvenserklæring og derfor er 
beskyttet mod udlæg efter reglerne i retsplejelovens § 490? 

  

Ønsker du, at fogedretten automatisk skal iværksætte udlæg, hvis skyldner ikke kommer med 
indsigelser (protester) mod dit krav? 

  

Ønsker du, at retssag automatisk skal indledes i civilretten på grundlag af betalingspåkravet, hvis 
skyldner kommer med indsigelser (protester) mod dit krav? 

  

 

Retsafgift:  Rubrik 8 

Angiv den samlede indbetalte retsafgift:        kr.

Angiv, hvordan retsafgiften er indbetalt til fogedretten – for eksempel via 
check, kontant eller ved overførsel til fogedrettens kontonummer: 

       

Angiv registrerings- og kontonummer til brug for eventuel tilbagebetaling af 
retsafgift: 

Reg.nr.:       
Kontonr.:       

 

Dato og underskrift (kreditor eller kreditors advokat)  Rubrik 9 
      

 
Vejledning til skyldner 

 
Betalingspåkrav 
Du har fået et betalingspåkrav forkyndt i en såkaldt 
forenklet inkassosag. Kreditor har fremsat et krav, som 
svarer til det beløb, kreditor mener, at du skylder. Fo-
gedretten har fastsat omkostningerne i forbindelse med 
sagen, og opgørelsen er vedhæftet betalingspåkravet. 
Hvis du ikke har indsigelser (protester) mod kravet, vil 
fogedretten give betalingspåkravet en påtegning, som 
betyder, at betalingspåkravet får samme bindende virk-
ning som en dom. 
 

Forkyndelse 
Forkyndelsen kan være sket ved en stævningsmands-, 
post- eller brevforkyndelse. Ved stævningsmands- og 
postforkyndelse er forkyndelsen sket enten ved, at 
betalingspåkravet er afleveret til dig personligt eller i 
en lukket kuvert til andre personer. Det skal i denne 
situation være anført på kuverten, hvornår det er sket. 
Ved brevforkyndelse anses forkyndelsen at være sket 
den dato, du har anført på kvitteringen for modtagelsen 
(modtagelsesbeviset), eller – hvis der ikke er anført en 
dato – den dag, hvor kvitteringen er sendt tilbage. 
 

Betaling 
Du kan altid standse sagen i fogedretten ved at betale 
kreditor det beløb, som du skylder. Beløbets størrelse 
fremgår af fogedrettens opgørelse, som er vedhæftet 
betalingspåkravet. Der kan dog være påløbet yderligere
renter. Hvis du ønsker at betale kreditor, skal du kon-
takte kreditor eller kreditors advokat for at få oplyst 
kravets præcise størrelse og derefter indbetale beløbet 
til kreditor eller kreditors advokat.  
 
Hvis du er ude af stand til at betale, men erkender at 
skylde beløbet, behøver du ikke foretage dig noget. 
Hvad der videre vil ske, afhænger af kreditors ønsker 
og er beskrevet i afsnittet ”Ingen indsigelser”. 
 
Indsigelser (protester) 
Hvis du ikke er enig i kreditors krav, skal du skrift-
ligt give fogedretten besked. Den vedlagte blanket til 
eventuelle indsigelser er kun ment som en hjælp, og du 
kan bruge den, hvis du vil.  
 
Indsigelsen skal være modtaget i fogedretten senest 14 
dage efter, at betalingspåkravet er forkyndt. Hvis for-
kyndelsen er sket i udlandet, Færøerne eller Grønland, 
er fristen dog 4 uger efter forkyndelsen. 
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Konsekvensen af, at du kommer med indsigelser (pro-
tester) mod kreditors krav, afhænger af, hvad kreditor 
har bedt om i betalingspåkravet. Se rubrik 7, hvor kre-
ditor enten har svaret ”ja” eller ”nej” til, om kreditor 
ønsker, at retssag skal indledes i civilretten, hvis du 
kommer med indsigelser mod kravet.  
 
Hvis kreditor har svaret ”ja”, vil en civil retssag auto-
matisk blive indledt, og du vil modtage nærmere be-
sked om sagens videre behandling fra civilretten.  
 
Hvis kreditor derimod har svaret ”nej”, vil betalingspå-
kravet blive sendt tilbage til kreditor. Fogedsagen vil 
herefter være slut, men kreditor kan senere anlægge en 
almindelig civil retssag mod dig. 
 
Du skal være opmærksom på, at en civil retssag vil 
medføre yderligere omkostninger. Afhængig af sagens 
resultat kan du risikere at blive pålagt at betale disse 
omkostninger. 
 
Hvis dine indsigelser ikke er modtaget i fogedretten 
inden fristens udløb, vil fogedretten give betalings-
påkravet påtegning om, at du ikke rettidigt er kommet 
med indsigelser. Sagen vil blive behandlet, som om du 
er enig i kreditors krav.  
 
Ingen indsigelser  
Hvis du er enig i kreditors krav, behøver du ikke 
foretage dig noget. Fogedretten giver betalingspåkra-
vet påtegning om, at du ikke er kommet med indsigel-
ser. 
 
Betalingspåkravet får herefter samme bindende virk-
ning (retskraft) som en dom og kan danne grundlag for 
udlæg (tvangsfuldbyrdelse) hos dig.  
 
Du skal betale et beløb i sagsomkostninger til kreditor. 
Beløbets størrelse fremgår af fogedrettens opgørelse af 
kravet, der er vedhæftet betalingspåkravet. Opgørelsen 
dækker de omkostninger, der er løbet på indtil nu. Hvis 

sagen fortsætter i fogedretten, vil der løbe yderligere 
omkostninger på. 
 
Det afhænger af, hvad kreditor har anført i betalings-
påkravets rubrik 7, hvad fogedretten skal gøre efter 
påtegningen af betalingspåkravet.  
 
Hvis kreditor har svaret ”ja” til, at fogedretten automa-
tisk skal iværksætte et udlæg, hvis du ikke kommer 
med indsigelser, vil fogedretten gøre det.  
 
Fogedsagen vil i så fald foregå efter de almindelige 
regler. Det betyder blandt andet, at du vil blive indkaldt
til et møde i fogedretten. På mødet skal du oplyse om 
dine og din husstands økonomiske forhold. 
 
Hvis kreditor har svaret ”nej”, vil fogedretten i stedet 
sende betalingspåkravet tilbage til kreditor, hvorefter 
fogedsagen er slut. Kreditor vil senere kunne bede 
fogedretten om at iværksætte udlæg på grundlag af det 
påtegnede betalingspåkrav. Forældelsesfristen for kre-
ditors krav er 20 år. 
 
Genoptagelse 
Fogedrettens påtegning på betalingspåkravet om, at du 
ikke rettidigt er kommet med indsigelser mod kreditors 
krav, kan ikke ankes. Derimod kan sagen blive genop-
taget. Det kan ske, hvis du skriftligt inden 4 uger efter, 
at fogedretten har givet betalingspåkravet påtegningen, 
anmoder fogedretten om det. Sagen kan undtagelsesvis 
også blive genoptaget, hvis en anmodning kommer 
senere end 4 uger efter, men inden 1 år. Fogedretten 
kan betinge en genoptagelse af, at du betaler eller stiller
sikkerhed for de pålagte sagsomkostninger. 
 
Yderligere oplysninger 
Du er velkommen til at henvende dig personligt eller 
telefonisk til fogedretten, hvis du har spørgsmål. Du 
kan også læse mere på www.domstol.dk. 
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