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Betalinger på tinglysning.dk 

 
Både Dankort, Visa og Mastercard har nu en sikkerhedsløsning, som gør nethandel mere sikker. 

Når du handler på nettet og betaler tinglysningsafgifter i Den Digitale Tingbog, skal du udover dine 
kortinformationer, identificere dig med NemID eller en engangskode på sms samt et kodeord, du selv har oprettet. 

 

Kan du ikke gennemføre betalinger på tinglysning.dk? 

 

 
 

 

Er betalingen godkendt 
med NemID eller 
SMS+kode? 

Du kan anføre 0 kr. i afgift med angivelse af, at det ikke er muligt at gennemføre betaling af afgift på grund af 
beløbsgrænsen på dit kort eller på grund af beløbsgrænsen hos Tinglysningsretten. Beløbet opkræves efterfølgende 
af Skattestyrelsen. 
 
Vær opmærksom på, at opkrævninger fra Skattestyrelsen kan være pålagt gebyr. 

Hvilket kort har du forsøgt 
at betale med? 

Mastercard 

På Mastercard kan der være en 
månedlig beløbsgrænse på 
30.000 kr. 

Tinglysningsretten har ingen 
beløbsgrænse for betaling med 
Mastercard. 

1. Du må kontakte din bank, for 
at få oplysninger om hvorfor 
betalingen ikke kan 
gennemføres, da betalingen er 
afvist af din egen bank. 

2. Du kan kontakte din bank, 
for at få hævet beløbsgrænsen. 

Visa 

På Visa-kort er der som 
standard en månedlig 
beløbsgrænse på 25.000 kr.  

Tinglysningsretten har ingen 
beløbsgrænse for betaling med 
Visa. 

1. Du må kontakte din bank, for 
at få oplysninger om hvorfor 
betaling ikke kan gennemføres, 
da betalingen er afvist af din 
egen bank. 

2. Du kan kontakte din bank, 
for at få hævet beløbsgrænsen. 

Dankort  

Tinglysningsretten har en 
beløbsgrænse på 600.000 kr. 
for betaling med dankort. 

1. Du må kontakte din bank, for 
at få oplysninger om hvorfor 
betaling ikke kan gennemføres, 
da betalingen er afvist af din 
egen bank. 

 

NemID 

Med-
arbejder 
NemID 
 

Privat NemID 

Sms + kode 

Kan du ikke gennemføre betaling på grund af en 
beløbsgrænse på dit kort, eller på grund af 
beløbsgrænsen hos Tinglysningsretten? 

Er betalingen godkendt 
med Medarbejder NemID 
eller privat NemID? 

Godkendelse kan ikke ske 
med medarbejder NemID, 
men skal ske med 
kortholders private NemID. 


