
Beregning af morarente efter gebyrloven

1. KL har under henvisning til Social- og Indenrigsministeriets udtalelse af 7. januar 

2021 til KL (j.nr. 2020-6878) anmodet Indenrigs- og Boligministeriet om en supple-

rende udtalelse vedrørende forståelsen af begrebet ”pr. påbegyndt måned” i gebyrlo-

vens § 3 i forbindelse med betaling af morarenter i tilfælde, hvor den første rentetil-

skrivningsdato ikke modsvares af tilsvarende datoer i efterfølgende måneder, fordi 

disse har færre dage end den måned, hvor den første rentetilskrivning er sket.

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 

kommuner):

”§ 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.”

3. 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 

taget stilling til spørgsmålet om beregning af morarenter efter gebyrlovens § 3. KL 

ønskede dengang ministeriets stillingtagen til, hvilken af følgende modeller for rente-

beregningen, 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 forfaldsmåne-den ik-

ke 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. Rentebe-

regningen 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.
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4. Det daværende Social- og Indenrigsministerium har tidligere i den nævnte udtalelse 

af 7. januar 2021 endvidere på baggrund af en henvendelse fra KL taget stilling til, 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 månedsskifte).

Social- og Indenrigsministeriet har under henvisning til det daværende Indenrigsmi-

nisteriums brev af 5. maj 1998 over for KL den 7. januar 2021 telefonisk bemærket, at 

renteberegningen som anført i brevet af 5. maj 1998 ikke nødvendigvis knytter sig til 

en kalendermåned, men kan påregnes på tværs af et månedsskifte.

Social- og Indenrigsministeriet oplyste i forlængelse heraf, at der således i forbindelse 

med et krav med forfaldsdag den 15. i måneden, f.eks. den 15. december, kan 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 næstkommende 

måned, dvs. i eksemplet den 15. januar.

5. Indenrigs- og Boligministeriet har i forbindelse med det nu rejste spørgsmål oplyst 

til KL, at det er ministeriets retsopfattelse, at der i tilfælde, hvor der i en måned mang-

ler en dag svarende til månedsdagen for første rentetilskrivning, sker rentetilskrivning 

på den sidste dag i den pågældende måned.

Er forfaldsdagen eksempelvis den 30. januar, skal den første rentetilskrivning ske den 

31. januar og næste rentetilskrivning den 28. respektive 29. februar i et skudår og der-

efter den 31. marts og 30. april og så fremdeles.

6. Indenrigs- og Boligministeriet skal i forlængelse heraf præciserende oplyse, at be-

stemmelsen i gebyrlovens § 3 må forstås således, at rentetilskrivning finder sted, hvis 

der ikke er betalt på forfaldsdagen, og at første tilskrivning af rente finder sted den 

efterfølgende dag. Eksempelvis tilskrives der, for så vidt angår et krav, der har for-

faldsdag den 15. i en måned, rente den 16. i den pågældende måned, og der tilskrives 

igen rente den 16. i den efterfølgende måned, hvis der ikke er betalt senest den 15. i 

den pågældende måned.

7. Indenrigs- og Boligministeriet bemærker for god ordens skyld, at det er en forud-

sætning for, at en kommunalbestyrelse kan træffe beslutning om opkrævning af mora-

renter efter gebyrlovens § 3 ved for sen betaling af en ydelse, at der ikke i den øvrige 

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.
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