Tekniske orienteringsmøde 8. marts 2022
Spørgsmål:

Svar:

Hvornår er deadline for at kredito- Følgende gælder for Retten i Holstebro, Bornholm, Roskilde,
rer, debitorer, banker m.fl. indbe- Odense og Hjørring:
retter via Skifteportalen?
Fordringer til dødsboer, hvor afdøde er død før den 1. september
2022, skal anmeldes som hidtil.
Fordringer til dødsboer, hvor afdøde er død fra den 1. september
2022 og senere, skal registreres på Skifteportalen.
Følgende gælder for landets resterende retter:
Fordringer til dødsboer, hvor afdøde er død før den 15. november
2022, skal anmeldes som hidtil.
Fordringer til dødsboer, hvor afdøde er død den 15. november 2022
og senere, skal i alle landets retskredse registreres på Skifteportalen.
Vil der være et parallelforløb,
hvor en anmeldelse, som er sendt
via mail, stadig er gyldig?
Er Skifteportalen et program man
downloader, eller skal man logge på
via en hjemmeside?
Hvem indberetter dødsfaldet til
Skifteportalen?

Nej, dette vil afhænge af dødsdagen, hvorvidt anmeldelsen fortsat
kan ske fx via mail, eller den skal være via Skifteportalen.

Er det nødvendigt at kende afdødes fulde navn?

Det er muligt at søge på CPR-nummer eller navn og adresse. Hvis
man vælger at søge på navn og adresse, skal man kende mindst ét af
afdødes fornavne samt efternavnet og adresse. Dvs. en søgning på
Jens Hansen + adresse er tilstrækkeligt, selvom navnet reelt er Jens
Martin Hansen.

Er der fonetisk søgning i personnavnfeltet?

Der er ikke fonetisk søgning. Der skelnes mellem Christina med C
og Kristina med K.

Skal man lave en registrering pr.
krav, eller skal der ske en summering til ét krav pr. kreditor?
Hvordan uploader man en PDF-fil
til anmeldelsen?
Vil boets kontaktperson både
kunne se oplysninger om anmelder og oprindelig kreditor ved oprettelse af et krav på vegne af en
anden kreditor?
Hvordan sikres kreditors ret til at
få oplysninger om boets kontaktperson, selvom boet udleveres
som boudlæg, hvis vi som

Det er op til indberetteren, om denne vil sammenlægge krav eller ej.

Skifteportalen er en hjemmeside, man manuelt kan tilgå eller som et
system automatisk kan kommunikere med via en systemintegration.
Skifteportalen indhenter oplysninger fra CPR-registret. Den afdøde
oprettes på Skifteportalen indenfor et døgn, efter de er registreret
som døde i CPR-registret.

Man uploader sin dokumentation i forbindelse med oprettelsen af fx
et krav.
Ja. Kontaktperson og sagsbehandler vil både kunne se anmelder og
den oprindelige kreditor. Men det er kun anmelder, der har adgang
til portal og ikke den oprindelige kreditor.
Kreditor får stadig oplysninger om boets kontaktperson, hvis kreditor anmelder sit krav på Skifteportalen og under oprettelsen angiver,
at der haves sikkerhed, fx i afdødes ejendom.
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kreditor har sikkerhed for kravet,
fx i afdødes ejendom?
Hvordan opfyldes boligselskabers
behov for at få oplysninger om
boets kontaktperson, selvom boet
udleveres som boudlæg? Det er
nødvendigt i forhold til opsigelse
af lejemål, nøgleoverdragelse
mm.
Som boligselskab plejer vi at
sende en opsigelse til Skifteretten.
Skal det fremadrettet sendes via
Skifteportalen?
Er der taget højde for anmeldelse
af skattekrav efter dødsboskattelovens § 87, stk. 5, som ikke er omfattet af proklama?
Hvor mange år tilbage i tiden vil
det være muligt at søge på et bo?
Hvilke muligheder har man som
virksomhed, hvis man ikke kan
logge ind på Skifteportalen med
NemID?
Får vi adgang til specifikationerne
for API? Hvis ja, hvornår?
Kan medarbejdere tilgå virksomheden uden at bruge MitID eller
NemID.
Hvordan logger man på API'et?
Er det muligt at få pushed info
om, hvem der er døde? Fx som en
erstatning for at udlede oplysninger fra Statstidende.
Hvornår er næste orienteringsmøde?

Der skal fremsendes en forespørgsel til retten også er det op til den
enkelte ret at vurdere, om boligselskabet kan få oplysninger om boets kontaktperson eller ej.

Skifteportalens formål er at samle krav, tilgodehavender, effektfortegnelser og forespørgsler ét sted. En opsigelse af et lejemål bør
derfor blive sendt til boets kontaktperson udenom Skifteportalen.
Det vil dog være muligt at uploade opsigelsen sammen med det foreløbige/endelige krav/tilgodehavende til boet.
Ja. Boets kontaktperson vil blive gjort opmærksom på, at visse krav
fra Skattestyrelsen ikke er omfattet af et udstedt proklama.
Det vil i første omgang kun være nye dødsboer, som fremgår på
Skifteportalen. De nye dødsboer vil fremover kunne søges frem
uden tidsbegrænsning.
Så er der mulighed for en API tilslutning.

Ja, en foreløbig specifikation kan findes [HER].
API-specifikationen for upload bliver tilgængelig inden sommerferien, og senest til orienteringsmødet i juni.
Hvis man skal have adgang til brugergrænsefladen, skal det være
via MitID.
Hvis man har lavet en API-tilslutning, kræves der ikke MitID.
Der udstedes et access token på baggrund af API-nøgle+secret og
FOCES klientcertifikat. Det token benyttes som i en Authentification header (bearer token)
Der vil ikke blive pushet informationer. Vi forventer, at API-brugerne først vil slå personer op, når de har en indikation af, at der er
sket et dødsfald.
Næste orienteringsmøde er den 2. maj. Der kommer til at ligge invitationer på domstol.dk i god tid inden.
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