Fordringshaverservice og -rådgivning

Gode råd til besvarelse af spørgeskemaet om fordringstyper til den nye inddrivelsesløsning
 Spørgeskemaet handler kun om de fordringer, I forventer at sende til inddrivelse. Fordringer, I ikke forventer at sende til inddrivelse, er ikke relevante for spørgeskemaet.
 I besvarer spørgeskemaet ud fra det indhold og den afgrænsning de nye
fordringstyper har. Spørgeskemaet handler ikke om de eksisterende fordringstyper og fordringer, I oversender på nuværende tidspunkt.
 De nye fordringstyper kan I først anvende, når I er blevet tilsluttet den nye
inddrivelsesløsning PSRM, da de ikke er oprettet endnu.
 Spørgeskemaet har ingen relation til jeres allerede oversendte fordringer,
og der vil ikke blive isoleret fordringer på baggrund af jeres besvarelser.
Spørgeskemaet handler om måden, I skal oversende fordringer på til
PSRM.
 Husk at sætte god tid af til at besvare spørgeskemaet, da det nok vil være
nødvendigt at inddrage fagforvaltningen.
 Til spørgsmålet, om I forventer at kunne oversende fordringer korrekt efter
tilslutning, skal I svare nej, hvis I er i tvivl om, at jeres fagsystemer understøtter de nye regler for at oversende fordringer korrekt. I skal i begrundelsen skrive, at I er usikre på, om systemerne understøtter de nye regler.
Systemleverandørerne bliver informeret om de nye fordringstyper, og de
har et selvstændigt tilslutningsforløb, hvor udfordringer af systemteknisk
karakter håndteres. I bør derfor ikke nødvendigvis kontakte systemleverandørerne i denne sammenhæng.
 Vær opmærksom på at Forfaldsdato og Sidste Rettidige Betalingsdato
ikke er det samme.
Forfaldsdato er lig med det tidligste tidspunkt, hvor fordringshaveren kan
kræve fordringen betalt. Forfaldsdatoens betydning kan modificeres af
eventuelle løbedage, som fordringshaveren enten ensidigt indrømmer
skyldneren, eller som skyldneren har krav på efter loven eller aftale mv.
For mange fordringer regnes renter fra forfaldsdagen. Forældelsesfristen
regnes for mange fordringstyper ligeledes normalt fra forfaldsdatoen.
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Sidste Rettidige Betalingsdato (SRB) angiver det seneste tidspunkt,
som skyldner kan betale fordringen uden at misligholde kravet. SRB kan
være fastsat efter lov, men kan også være aftalt individuelt mellem fordringshaver og skyldner eller ensidigt af fordringshaver.
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