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(Artikel 55, stk. 1-3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/848 af 20. maj
2015 om insolvensbehandling – EUT L 141 af 5.6.2015, s. 19).

Jeg henviser til den insolvensbehandling, der er er angivet nedenfor, og anmelder mine
fordringer mod insolvensboet som følger:
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RETNINGSLINJER FOR UDFYLDELSE AF DENNE FORMULAR:

Denne standardformular anvendes til anmeldelse af fordringer i overensstemmelse med
kapitel IV i forordning (EU) 2015/848 om insolvensbehandling. Anmodninger om
udelukkelse af varer fra skyldners aktiver indgives i henhold til national ret.
Det er ikke obligatorisk at benytte denne standardformular til anmeldelse af fordringer.
Når fordringer anmeldes på anden vis end med denne formular, skal fordringen
indeholde alle de oplysninger, der betegnes som obligatoriske i denne formular.

Sprog
Fordringer kan anmeldes på ethvert af EU-institutionernes officielle sprog. Uanset dette kan
De senere blive afkrævet en oversættelse på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor
insolvensbehandlingen er indledt, eller, hvis der er flere officielle sprog i denne medlemsstat,
på det officielle sprog eller et af de officielle sprog på det sted, hvor insolvensbehandlingen er
indledt, eller på et andet sprog, som denne medlemsstat har accepteret (de sprog, som
medlemsstaterne
har
accepteret,
er
angivet
her:
[https://e1
justice.europa.eu/content_insolvency-447-da.do?clang=da ( )]
Anvend følgende landekoder, når De henviser til en medlemsstat i formularen: Østrig (AT),
Belgien (BE), Bulgarien (BG), Cypern (CY), Tjekkiet (CZ), Tyskland (DE), Estland (EE),
Grækenland (EL), Spanien (ES), Finland (FI), Frankrig (FR), Kroatien (HR), Ungarn (HU),
Irland (IE), Italien (IT), Litauen (LT), Luxembourg (LU), Letland (LV), Malta (MT),
Nederlandene (NL), Polen (PL), Portugal (PT), Rumænien (RO), Sverige (SE), Slovenien
(SI), Slovakiet (SK), Det Forenede Kongerige (UK).
Bemærk følgende ved udfyldelse af formularens forskellige dele:

Punkter markeret med * skal udfyldes.

Punkter markeret med ** skal udfyldes under visse omstændigheder. Disse er
angivet i parentes i det pågældende punkt.

Oplysningerne i punkter uden markering er ikke obligatoriske.
Hvis De anmelder flere fordringer samtidigt, skal punkt 6-10 udfyldes særskilt for hver
fordring.
De finder relevante oplysninger til punkt 1 og 2 i afdeling I af den formular, hvormed De
blev underrettet om den udenlandske insolvensbehandling. Den formular bærer titlen
"meddelelse om indledning af insolvensbehandling" og blev sendt til Dem fra den
udenlandske ret, der indledte insolvensbehandlingen, eller af en insolvensbehandler, som
denne ret har udpeget til at forestå proceduren.
I punkt 1.1 forstås ved "ret, der indleder insolvensbehandlingen" den retsinstans eller en
anden myndighed i en medlemsstat, som har kompetence til at indlede insolvensbehandling,
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Når De benytter denne formular, bør De altid bruge det hyperlink, der fører til det relevante websted på den
europæiske e-justiceportal
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stadfæste indledning
insolvensbehandlingen.

af

insolvensbehandling

eller

træffe

afgørelser

under

Punkt 1.2 udfyldes kun, hvis insolvensbehandlingen har et referencenummer i den
medlemsstat, hvor den er indledt. Point 1.3 udfyldes kun, hvis der er udpeget en
insolvensbehandler i sagen.
I punkt 2.2 og punkt 3.3 forstås ved "registreringsnummer" det individuelle
identifikationsnummer, der i henhold til national ret er tildelt enheden eller personen. Hvis
skyldner er en virksomhed eller en juridisk person, er det nummeret fra det relevante nationale
selskabsregister. Hvis skyldner er en fysisk person, der udøver selvstændig
erhvervsvirksomhed (iværksættere), drejer det sig om identifikationsnummeret i den
medlemsstat, hvor insolvensbehandlingen er indledt, og under hvilket vedkommende udøver
sin virksomhed. Hvis det forholder sig således i henhold til national ret i den medlemsstat,
hvor insolvensbehandlingen er indledt, at skyldners skatteregistreringsnummer eller
personlige ID-nummer benyttes til identifikation af den fysiske person, der udøver
selvstændig erhvervsvirksomhed eller en erhvervsaktivitet, bør dette nummer angives.
I punkt 4 bør De sætte kryds ud for den første mulighed, nemlig at det drejer sig om samme
person som angivet i punkt 3, hvis kreditor er en fysisk person. Hvis De sætter kryds ud for
den anden mulighed, dvs. at det drejer sig om en anden person end den, der er angivet i
punkt 3, skal De udfylde punkt 4.1 til 4.6, hvoraf punkt 4.1, 4.2 og 4.6 er obligatoriske felter.
I punkt 6.2 forstås ved "dato, hvor fordringen opstod" det tidpunkt, hvor skyldners
forpligtelse over for kreditor blev fastslået (indgåelse af kontrakt, tings- eller personskade). I
punkt 6.3 forstås ved "dato, hvor fordringen forfaldt" det tidspunkt, hvor skyldner skulle
levere på forpligtelsen (og betalingen forfaldt). Lovbestemte morarenter, der beregnes som
en procentdel af det kapitalbeløb, der fordres, bør betragtes som lovbestemte renter (se
punkt 6.1.3).
I punkt 7 forstås ved privilegerede fordringer sådanne fordringer, der i henhold til national
ret har forrang for visse andre fordringer. I punkt 8 forstås ved tinglig sikkerhed enhver
sikkerhed, De besidder i forhold til Deres fordring mod skyldner. Denne sikkerhed kan antage
forskellige former såsom fast pant i et bestemt aktiv eller flydende pant i en gruppe af aktiver.
I punkt 9 gælder det med hensyn til modregning, at hvis kreditor er en finansiel institution og
forlanger modregning mod skyldner, skal de relevante kontooplysninger også angives.
Punkt 9.1 til 9.5 udfyldes kun, hvis De forlanger modregning.
Punkt 10: Formularen skal ledsages af kopier af alle støttedokumenter.
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BILAG II
1.

Den pågældende insolvensbehandling:

1.1.

Ret, der indleder insolvensbehandlingen*:

1.2.

Sagens referencenummer (hvis et sådant findes)**:

1.3.

Insolvensbehandler(e) udpeget til insolvensbehandlingen (udfyldes, hvis der er
nogen)**:

2.

Skyldner:

2.1.

Navn*

2.1.1.

Navn (hvis skyldner er en virksomhed eller juridisk person):

eller
2.1.2.

Efternavn:

2.1.3.

Fornavn(e):

(hvis skyldner er en fysisk person)

2.2.

Registreringsnummer (udfyldes, hvis der findes et sådant i henhold til national ret i
den medlemsstat, hvor skyldner har sine hovedinteresser)**:

2.3.

Adresse (medmindre punkt 2.4 finder anvendelse)**:

2.3.1.

Gade og nummer/postboks:

2.3.2.

By og postnummer:

2.3.3.

Land:

2.4.

Fødselsdato og fødested (udfyldes, hvis skyldner er en fysisk person, og
vedkommendes adresse er beskyttet)**:

Punkter markeret med *: skal udfyldes.
Punkter markeret med **: skal udfyldes under visse omstændigheder.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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3.

Oplysninger om kreditor, som ejer fordringen (fordringerne):

3.1.

Navn*:

3.1.1.

Navn:

3.1.2.

Juridisk repræsentant:

(hvis kreditor er en virksomhed eller juridisk person)
eller
3.1.3.

Efternavn:

3.1.4.

Fornavn(e):

(hvis kreditor er en fysisk person)

3.2.

Postadresse*:

3.2.1.

Gade og nummer/postboks:

3.2.2.

By og postnummer:

3.2.3.

Land:

3.3.

Personligt identifikationsnummer eller registreringsnummer (hvis relevant):

3.4.

Kontaktperson

3.4.1.

Navn (hvis der er tale om en anden person end Dem selv):

3.4.2.

E-mail:

3.4.3.

Tlf.:

3.5.

Kreditors referencenummer:

4.

Oplysninger om den person, der anmelder fordringen på vegne af den i punkt 3
anførte kreditor:

□

samme person som angivet i punkt 3
eller

□

en anden person end kreditor som angivet i punkt 3, hvis oplysninger er følgende:

Punkter markeret med *: disse oplysninger er obligatoriske.
Punkter markeret med **: disse oplysninger er obligatoriske, men behæftet med en betingelse.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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4.1.

Navn*:

4.2.

Postadresse*:

4.2.1.

Gade og nummer/postboks:

4.2.2.

By og postnummer:

4.2.3.

Land:

4.3.

E-mail:

4.4.

Tlf.:

4.5.

Fax:

4.6.

Vedkommendes forbindelse til kreditor som angivet i punkt 3*:

□
□

advokat (på grundlag af en fuldmagt) eller
direktør for kreditor eller en anden repræsentant for kreditor bemyndiget efter
gældende selskabsret eller

□

ansat hos kreditor eller

□

forening til beskyttelse af kreditorerne eller

□

insolvensbehandler udpeget i en territorial eller sekundær sag eller

□

insolvensbehandler udpeget i en hovedsag eller

□

andet (præciseres):

5.

Oplysninger om den bankkonto, hvortil udlodninger på basis af anmeldte fordringer
skal overføres:

5.1.

Kontohavers navn:

5.2.

Medlemsstat, hvor bankkontoen føres (angiv landekode):

Punkter markeret med *: skal udfyldes.
Punkter markeret med **: skal udfyldes under visse omstændigheder.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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5.3.

Kontonummer:

5.3.1.

IBAN-kode:

5.3.2.

BIC-kode:

6.

Den anmeldte fordring:

6.1.

Fordringens størrelse*:

6.1.1.

Hovedstol*:

6.1.2.

Gøres der krav på renter?*

□

Nej

□

Ja

6.1.3.

Hvis ja, er renten:

□

Kontraktmæssig eller

□

Lovpligtig
Hvis lovpligtig, der skal beregnes i henhold til (angiv relevant
bestemmelse):

6.1.4.

Renter skyldige fra:

(dato (dd/mm/åååå) eller begivenhed)

til

6.1.5.

(dato (dd/mm/åååå) eller begivenhed)

Rente

6.1.5.1.

… % fra (dato)

til (dato)

6.1.5.2.

… % fra (dato)

til (dato)

6.1.5.3.

… % fra (dato)

til (dato)

6.1.6.

Kapitaliseret rentebeløb:

6.1.7.

Fordringens samlede størrelse (punkt 6.1.1 + punkt 6.1.6)*:

Punkter markeret med *: skal udfyldes.
Punkter markeret med **: skal udfyldes under visse omstændigheder.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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6.1.8.

Valuta*:
□ Euro (EUR) □ Bulgarsk lev (BGN) □ Tjekkisk koruna (CZK) □ Kroatisk kuna
(HRK) □ Ungarsk forint (HUF) □ Polsk zloty (PLN) □ Rumænsk leu (RON) □
Svensk krone (SEK) □ Britisk pund (GBP) □ Anden (angiv med ISO-kode):

6.2.

Dato, hvor fordringen opstod*:

6.3.

Fordringens forfaldsdato (hvis forskellig fra punkt 6.2):

6.4.

Omkostninger forbundet med at gøre fordringen gældende forud for indledning af
insolvensbehandlingen (udfyldes, hvis krævet))**:

6.4.1.

størrelsen af disse omkostninger:

6.4.2.

nærmere oplysninger om omkostningerne:

6.4.3.

Valuta:
□ Euro (EUR) □ Bulgarsk lev (BGN) □ Tjekkisk koruna (CZK) □ Kroatisk
kuna (HRK) □ Ungarsk forint (HUF) □ Polsk zloty (PLN) □ Rumænsk leu
(RON) □ Svensk krone (SEK) □ Britisk pund (GBP) □ Anden (angiv med ISOkode):

6.5.

Fordringens art*:

□

fordringen vedrører en kontraktmæssig forpligtelse for skyldner

□

skyldners ansvar som følge af en forsætlig skadevoldende handling

□

følger af en anden ikke-kontraktmæssig forpligtelse

□

vedrører en tinglig rettighed for kreditor

□

[lovpligtigt underholdsbidrag, som skyldner bevidst ikke har betalt i strid med sin
pligt]

□

fordringer som følge af en ansættelseskontrakt

□

skattefordring

□

fordringer vedrørende bidrag til socialsikringsorganer

□

andet (præciseres)

Punkter markeret med *: skal udfyldes.
Punkter markeret med **: skal udfyldes under visse omstændigheder.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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7.

Forlanger De status som privilegeret kreditor*

□

nej

□

ja
hvis ja, angiv nærmere:

8.

Forlanger De

□

tinglig sikkerhed

□

ejendomsforbehold

□

en anden rettighed, der giver ret til særskilt fyldestgørelse i aktiver tilhørende
skyldner

8.1.

Beskrivelse af de aktiver, der er omfattet af sikkerhedsstillelsen,
ejendomsforbeholdet eller den anden påberåbte ret til særskilt fyldestgørelse:

8.2.

Den dato, hvor afgiften, pantsætningen, en anden sikkerhed (angiv hvilken),
ejendomsforbeholdet eller den anden rettighed, der giver ret til særskilt
fyldestgørelse, blev formelt givet:

8.3.

Hvis den sikkerhed, det ejendomsforbehold eller den anden rettighed, der giver ret til
særskilt fyldestgørelse, er registreret hos en behørig offentlig myndighed, angives
registreringsdato og -sted og ethvert nummer relateret til registreringen:*

9.

Har skyldner en fordring mod Dem (kreditor), der kan føre til modregning?*:

□

ja (giv nærmere oplysningen nedenfor)

□

nej

9.1.

Skyldners fordring, der kan resultere i modregning mod kreditor på datoen for
indledning af insolvensbehandlingen:

9.2.

Den dato, hvor skyldners fordring som omhandlet i punkt 9.1 opstod:

Punkter markeret med *: disse oplysninger er obligatoriske.
Punkter markeret med **: disse oplysninger er obligatoriske, men behæftet med en betingelse.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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9.3.

Fordringens nettobeløb efter modregning (punkt 6.1.7 til 9.1):

9.4.

Valuta:
□ Euro (EUR) □ Bulgarsk lev (BGN) □ Tjekkisk koruna (CZK) □ Kroatisk kuna (HRK) □
Ungarsk forint (HUF) □ Polsk zloty (PLN) □ Rumænsk leu (RON) □ Svensk krone (SEK)
□ Britisk pund (GBP) □ Anden (angiv med ISO-kode):

9.5.

Oplysninger om skyldners fordring, mod hvilken kreditor begærer modregning:

10.

Fortegnelse over vedlagte støttedokumenter:

Jeg erklærer, at oplysningerne i denne ansøgning efter min bedste overbevisning er rigtige
og fuldstændige.

Udfærdiget i …………………………………….,

den …………………………..........

Underskrift …………………………………..………………………………

Punkter markeret med *: skal udfyldes.
Punkter markeret med **: skal udfyldes under visse omstændigheder.
Punkter uden markering: disse oplysninger er fakultative.
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