Q&A fra fremvisning af Skifteportalen
Spørgsmål og svar fra Domstolsstyrelsens fremvisning af Skifteportalen den 7. juni 2022.
Spørgsmål

Svar

Hvor kommer referencen fra?

Det er kreditors egen reference, som man skriver ind under
oprettelsen af kravet. På den måde ved boets kontaktperson, hvad de skal henvise til, hvis de kontakter kreditor efterfølgende.

Kan man vedhæfte dokumentation for sit krav?

Ja.

Hvordan anmelder man, hvis afdøde har en kautionsforpligtelse?

Dette skal, som i dag, meddeles overfor skifteretten via
mail.

Bør mailfelt være obligatorisk?

Det er desværre ikke muligt, blandt andet pga. GDPR og
dataminimering.

Kan kreditor anføre status for kravet – fx fortrinsstillet eller
simpelt krav?

Kreditor kan anføre status for kravet i bemærkningsfeltet
eller i den vedlagte dokumentation, men ellers skal dette
håndteres udenom Skifteportalen, som det sker i dag.

Er det paragraf 97-krav eller paragraf 71 i dødsboskifteloven, der fortrinsstiller dem som pensioner osv., eller massekrav eller hvilken form for krav er det?
Vil det være muligt at vedhæfte skifteretsattest under skifteform, når boet er udleveret?

Det bliver desværre ikke muligt. I release 4 vil vi se på mulighederne for at optimere processen med at dele skifteretsattesten.

Skal nettotilgodehavender indberettes?

Ja. Tilgodehavender, som skifteretten orienteres om i dag,
skal fremover registreres på Skifteportalen.

Hvordan får debitor oplysning om, hvortil beløbet skal udbetales?

Det er kontaktpersonens opgave at meddele debitor, hvortil boets tilgodehavende kan udbetales. Dette forudsætter
naturligvis, at tilgodehavendet er oprettet på Skifteportalen.

Kan man anvende ”forespørgsel”-feltet, hvis man blot skal
have oplyst navn på boets kontaktperson?

Når man opretter en forespørgsel, anmoder man automatisk om at få boets kontaktpersons navn, adresse, mailadresse og telefonnummer. En sagsbehandler fra skifteretten vil vurdere forespørgerens retlige interesse i oplysningerne.

Hvis boet bliver et bo-udlæg, hvilken besked får anmelderne af krav så, når boet udleveres?

Man får besked om, at boet er udleveret som bo-udlæg.
Man får ikke oplyst boets kontaktperson.
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Hvorfor skal bobestyrer kunne anmelde krav i boet – er det
meningen, at man skal registrere salær eller lignende?

Det er muligt af hensyn til de boer, hvor boets kontaktperson fx er afdødes søn, der skylder sin mor penge. Her skal
det kunne anmeldes, at man har et tilgodehavende til boet
eller et krav ved fx et gældsbrev.

Er der på forsiden en oversigt over alle bobestyrers sager?

Det er desværre ikke muligt af hensyn til GDPR og dataminimering.

Sker log-in på Skifteportalen via en speciel adgang eller
via ens medarbejdersignatur?

Det sker via medarbejdersignatur.

Er det muligt, at en sagsbehandler hos bobestyrer kan få
adgang?

Ja, det sker via en medarbejdersignatur. Alle medarbejdere i advokatfirmaet, som har en medarbejdersignatur, vil
kunne tilgå boet på Skifteportalen.

Erstatter Skifteportalen Statstidende eller skal man som
anmelder af krav stadig holde øje der?

Vi erstatter ikke Statstidende med denne portal.

Får boets kontaktperson besked, når der er nyt på portalen?

Det forventes, at boets kontaktperson holder øje med Skifteportalen indtil proklamafristens udløb. Først herefter vil
der blive sendt en besked til boets kontaktperson, når der
sker nyt på Skifteportalen.

Hvordan får udlejer kontaktoplysninger på kontaktpersonen i bo-udlæg? Der skal oftest aftales om rydning af lejemålet.

Her vil man med fordel kunne bruge forespørgsel-funktionen, og skrive, at det handler om fx rydning af bolig.

Når boet udleveres, vil der stadig blive givet besked til
Statstidende, men forskellen er, at der ikke gives oplysninger om boets kontaktperson, men derimod henvises til
Skifteportalen.
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