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Spørgsmål

Svar

Hvis man på sigt skal anmelde krav på den nye skifteportal
via en API-tilslutning, skal man så have tilgået testmiljøet
for at kunne tilgå produktionen?

Ja, hvis man vil anmelde krav på den nye skifteportal via
API-tilslutning, skal man have koblet op med testmiljøet,
inden man bliver givet adgang til produktionsmiljøet.

Vil det fortsat være en mulighed at uploade en PDF?

Ja, det vil være muligt at uploade op til 20 PDF á 2 MB pr.
krav, tilgodehavende, effektfortegnelse eller forespørgsel.

Hvis afdøde havde en bankboks, hvordan indberettes
dette?

Information om bankboks skal sendes til skifteretten, som
det sker i dag, sammen med proformaopgørelsen, dvs.
udenom Skifteportalen.

Er det korrekt, at man manuelt skal hente kvittering ved
oprettelse af krav på API?

Nej, man får en kvittering med det samme ved anmeldelse
af krav via API-tilslutningen.

Er det korrekt, at man fremover modtager kvitteringer ved
ændringer af kravet?

Ja. Ved ændring af krav, får man en kvittering på samme
måde, som hvis et nyt krav oprettes.

Er det muligt at sende en liste af krav til samme dødsbo?

Der findes ikke et API-kald, hvor man kan sende en liste,
men man kan kalde samme bo flere gange med krav fra
samme kreditor.
Forretningsmæssigt er det muligt at summere sit krav,
hvis man foretrækker det – hvis ikke, skal man anmelde
sine krav enkeltvis.

Når man anmelder via API integration, får man så besked
retur via API om bobestyreren, når denne er tilknyttet og
boet er udleveret?

Man har mulighed for at hente svaret via API’et.

Får man via API'et besked, når der er et nyt dødsbo?

Nej. Vi har talt med nogle store indberettere, der abonnerer
på den slags hændelser direkte hos CPR.

Hvad er rate-limitingens størrelse?

Det er ikke defineret endnu, men der kommer information
i den tekniske dokumentation.

Vil man kunne anmelde krav, inden der er udpeget en bobestyrer?

Ja. Så snart vi har fået information fra CPR - hvilket er op
til et døgn forskudt ift. hvornår det registreres i CPR – kan
man registrere i Skifteportalen.

Hvordan finder man ændring af bo-type?

På nuværende tidspunkt er det ved at lave polling, og konstatere, at der er kommet en ny form.

Vi kalder ikke ud, så man får en besked via sikker mail
(hvis angivet), ellers digital post, men der er ligeledes mulighed for at gå ind og poll’e i et givent interval, for at se,
om der er oplysninger om en skifteform og en kontaktperson/bobestyrer.

Forhåbningen er, at vi kan lave et endpoint, hvor man som
indberetter kan få at vide, når der sker noget med de boer,
man har noget knyttet til.
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Hvordan indberetter man, hvis afdøde var kautionist?

Det er oplysninger, man kan sende sammen med proformaopgørelsen direkte til skifteretten udenom Skifteportalen.

Skal man fortsat sende en proformaopgørelse for sig selv?

Ja. Det er kun krav, der skal ind til Skifteportalen.
Indeståender i banken og øvrige oplysninger skal sendes
til skifteretten udenom portalen. Indestående på en konto
er ikke et tilgodehavende.

Hvordan anmelder man krav på fx en frimærkesamling?

Da der kan være tvivl om værdien af en frimærkesamling,
kan dette oprettes som en forespørgsel med oplysninger
om, at man har frimærkerne til gode, og så må skifteretten
tage stilling til boets behandling og oplyse om kontaktpersonen derefter.

Hvornår skal man anmelde krav via Skifteportalen?

For dem, der registreres døde på CPR i pilotretterne, gælder det fra og med d. 4. oktober og fremefter, for de resterende retskredse er det fra og med d. 15. november.
Pilotretterne er Hjørring, Holstebro, Odense, Roskilde og
Bornholm.

Ligger der instrukser på hjemmesiden?

Ja. Der findes ligeledes vejledninger for eksterne brugere
på domstol.dk.

Er det korrekt, at der skal laves opslag på CPR eller navn
og adresse for at få et ID, før der kan indberettes krav via
API?

Ja.

Kan man se boets kontaktperson i Statstidende på pilotretterne?

Nej. Der vil blive skrevet på Statstidende, at krav skal anmeldes på Skifteportalen.
Informationer om kontaktpersonen vil blive oplyst på Skifteportalen, hvis man anmelder et krav til boet og der hæftes for afdødes gæld. Hvis man hverken har et krav eller
et tilgodehavende til boet, og heller ikke opbevarer afdødes effekter, kan man oprette en forespørgsel, for at få oplysninger om boets kontaktperson. Skifteretten vil vurdere,
om forespørgeren har en retlig interesse i oplysningerne,
inden de gives.
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