
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedrørende beregning af morarenter efter gebyrloven 

1. KL har bedt Social- og Indenrigsministeriet om at oplyse, om gebyrlovens § 3 skal 
fortolkes således, at der for et krav med forfaldsdato den 15. i måneden, skal beregnes 
renter for hele den pågældende kalendermåned, eller om der skal beregnes renter fra 
forfaldsdatoen og 30 dage frem (altså om der skal påregnes renter på tværs af et må-
nedsskifte).  

2. Følgende fremgår af § 3 i gebyrloven (lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018 
om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kom-
muner):  

”§ 3. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet kan bestemme, at der ved for sen betaling af 
ydelser, der opkræves af myndigheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret, 
skal betales en rente, der udgør 1 pct. pr. påbegyndt måned fra kravets forfaldsdato at 
regne. Renten tilfalder den myndighed, der opkræver ydelsen.” 

Det daværende Indenrigsministerium har tidligere (ministeriets brev af 5. maj 1998 til 
KL – 4. kommunekontor, j.nr. 1998/1170-4) på baggrund af en henvendelse fra KL ta-
get stilling til spørgsmålet om beregning af morarenter efter gebyrlovens § 3. KL øn-
skede dengang ministeriets stillingtagen til, hvilken af følgende modeller for rentebe-
regningen, der gælder efter gebyrloven: 

1. Der kan beregnes 1 pct. på kravets forfaldsdag samt 1 pct. for hver påbegyndt 
måned (=en periode på 30/31 dage) indtil betaling sker. Det vil betyde, at ren-
teberegningen skal foretages pr. månedsdagen for kravets forfaldsdag. 

2. Der kan beregnes 1 pct. hver den første i de kalendermåneder, der følger efter 
udløbet af forfaldsmåneden, indtil betaling sker. Dvs. at forfaldsmåneden ikke 
er rentebærende. 

3. Der kan beregnes 1 pct. på kravets forfaldsdato samt beregnes 1 pct. hver den 
1. i de efterfølgende måneder indtil betaling sker.  

Ministeriet udtalte, at det efter ministeriets opfattelse følger ”af bestemmelsens ord-
lyd, at der ved for sen betaling skal betales én pct. i rente på kravets forfaldsdato samt 
én pct. for hver efterfølgende påbegyndt måned regnet fra forfaldsdatoen. Rentebereg-
ningen skal således foretages pr. månedsdagen for kravets forfaldsdag, jf. den af KL 
benævnte model 1”.  

Ministeriet har således herved taget stilling til, at renteberegningen ikke nødvendigvis 
knytter sig til en kalendermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte.  

3. Social- og Indenrigsministeriet har telefonisk oplyst KL, at det er ministeriets rets-
opfattelse, at § 3 i gebyrloven (lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, 
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der opkræves af regioner og kommuner) indebærer, at en kommunalbestyrelse, der 
har truffet beslutning om at opkræve morarenter ved for sen betaling af en ydelse, kan 
beregne rente på kravets forfaldsdato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt må-
ned regnet fra forfaldsdatoen. 

Det anførte indebærer, at renteberegningen ikke nødvendigvis knytter sig til en kalen-
dermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte. 

For et krav med forfaldsdag den 15. i måneden, f.eks. den 15. december, kan der såle-
des beregnes rente pr. denne dato samt rente for hver efterfølgende påbegyndt måned 
regnet fra denne dato. Der påbegyndes en ny rentebærende måned den 15. i næstkom-
mende måned, dvs. i eksemplet den 15. januar. 

Social- og Indenrigsministeriet har videre for god ordens skyld bemærket, at det er en 
forudsætning for, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om opkrævning af 
morarenter efter gebyrlovens § 3 ved for sen betaling af en ydelse, at der ikke i den øv-
rige lovgivning er særlige regler om opkrævning af morarenter ved for sen betaling af 
den omhandlende ydelse, at den omhandlende ydelse er tillagt udpantningsret, og at 
den omhandlende ydelse opkræves af kommunen.  

 


	Vedrørende beregning af morarenter efter gebyrloven

