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Notat 

Vejledning for administration of nodlidende sager p5 7-omrAdet 

Oversigt omr5der 

1. Henstand 
2. Betalingsstandsning / Konkurs 
3. Frit saig 
4. NA 
5. Brugelig pant 
G. Rekonstruktion / akkord 
7. Ansogning om tilbagerykning for "likviditetsiAn" / 

driftskapital 
8. Garantiindfrielse 
9. EFI-oprettelse 

Regelgrundlag 

Yngre jordbrugerordningerne administreres efter folgende regelsaet: 

• Lov nr. 397 of 14. juni 1995 om statsgaranti og ydelsestilskud 
ved Ian til yngre jordbrugere med tilhorende bekendtgorelser. 

• Lov nr.338 of 17. maj 2000 om stotte til udvikling of 
landdistrikterne, jf. lov nr 405 of 1.6.2005 om aendring of lov om 
stotte til udvikling of landdistrikterne med tilhorende 
bekendtgorelser, senest LBK nr. 1015 of 9.10.2006 

• Lov nr. 1159 of 19. december 2003 om stotte til udvikling of 
landdistrikterne med tilhorende bekendtgorelser, LBK 728 of 
29.06.2004. 

• Lov nr. 405 of 1. juni 2005 om stotte til udvikling of 
landdistrikterne med tilhorende bekendtgorelser, 1015 of 
09.10.2006. 
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• Lov nr. 95 of 10. februar 2009 — Lov om aendring of lov om 
statsgaranti for Ian til yngre jordbrugere m.v. med tilhorende 
bekendtgorelser. 

• Lov nr. 610 of 14.6.2011— Lov om aendring of lov om 
statsgaranti for Ian til yngre jordbrugere m.v. med tilhorende 
bekendtgorelser 

• Administrationsaftale mellem Ministeriet for Fodevarer, Landbrug 
og Fiskeri og de I5ngivende realkreditinstitutter ang8ende yngre 
jordbrugeriAn til yngre jordbrugere. 

• Samarbejdsaftaler mellem YJ-realkreditinstitutter og SAM. Pt. 
gaeldende aftaler Iober fra 1.7.2015 — 01.7.2018. 

• Ryknings- og relaksationsvejledning of 2014 (kan hentes p8 
SAMs hjemmeside). 

1. Henstand 

StatslAn 
SAM yder normalt ikke henstand, medmindre der foreligger ganske saerlige 
grunde s8som vaesentlige forstyrrelser i produktionen f.eks. som folge of egen 
sygdom, sygdom i besaetning eller tilsvarende ekstraordinaere forhold samt, hvis 
der indledes generelle forhandlinger med kreditorerne om en akkord- eller 
afviklingsordning. Der gives normalt ikke henstand, hvis der ikke er udsigt til, at 
en indgAet afdragsordning kan overholdes eller etableringen of en s8dan ordning 
ikke skonnes at vaere hensigtsmaessigt. 

Der accepteres ikke singulaere ordninger, og det er som udgangspunkt en 
forudsaetning, at samtlige storre lose kreditorer samt pantekreditorer, som mA 
anses for usikret, omfattes of aftale om henstand pA samme vilk8r. 

Uanset evt. henstand vil der altid p8lobe morarenter efter forfaldsdag. Bevilling 
of henstand udloser et ekspeditionsgebyr i henhold til det til enhver tid 
gaeldende gebyrcirkulaere. Gebyret udgor p.t. 300 kr. for I8n med en restgaeld 
under 150 tkr. For I8n med en restgaeld over 150 tkr. er  henstandsgebyret pt. p8 
800 kr. 

Statsgaranterede IAn (YJ garanterede Ian) 
Anmodning om henstand tilg8r SAM fra YJ-realkreditinstituttet. 
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Anmodninger om henstand med terminsydelser for statsgaranterede YJ-18n kan 
normalt imodekommes, sAfremt term i nsresta ncen er indbetalt senest 3 mAneder 
efter sidste rettidige indbetalingsdag. Hvis forholdene taler herfor kan 
henstanden udstraekkes i op til 6 m8neder efter sidste rettidige betalingsdag. 

Ved ansogning om henstand ud over de ovennaevnte rammer overgives 
anmodningen til SAM, der herefter afgor sagen. 

Administrationen sker i henhold til den til enhver tid gaeldende samarbejdsaftaler 
mellem YJ-realkreditinstitutter og SAM. 

Det bemaerkes dog, at realkreditinstituttet uden at forelaegge sagen for Statens 
Administration kan bevilge op til 6 m8neders henstand med terminsydelsen. 

Hvis der bevilges mere end 2 Aneders henstand, skal der normalt indg8s en 
afdragsordning. Der foretraekkes moratorieordninger med en rullende henstand, 
s8ledes at aeldste restancer betales forst. 

Ved afgorelsen af, om en anmodning om henstand imodekommes, bor 

folgende indg8 i overvejelserne: 

• Udsigten til, at en eventuel henstandsordning overholdes 
• Linnets placering i ejendommen 
• Eventuelle restancer pA foranstAende IAn 
• Eventuelle aeldre term i nsresta ncer til realkreditinstituttet. (er dette 

tilfaeldet, kan henstand normalt ikke bevilges) 
• Om tidligere henstandsordninger er overholdt 
• Hvilken ejendomstype der er tale om (eksempelvis tilbageholdende med 

henstand med for~rsterminen pA planteavlsejendomme) 
• Om ejendommens prod uktionsappa rat, herunder besaetning og inventar, 

er intakt 

Henstand ud over 6 m8neder kan kun bevilges med godkendelse fra Statens 
Administration. 

Til brug for Statens Administrations stillingtagen fremsendes kopi of ansogning 
om henstand med eventuelle bilag, en aktuel pantstilling. Evt. rekvires en 
aktuel vurdering fra instituttet — typisk en tva-realisationsvurdering og 
realkreditinstituttets bemaerkninger til sagen i ovrigt. 
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2. Betalingsstandsning / Konkurs 

For statsgaranterede IAn vil anmeldelse of fordring mv. ved indgivelse of 
begaering om beta lingsstandsning eller konkurs, forestAs of realkreditinstituttet, 
som kreditor for I8net med orientering til garanten — her SAM. 
NAr indfrielsen of statsgarantien har fundet sted vil det ofte vaere reaeevant at 
efteranmelde fordringen- svarende til indfrielsessummen, sAledes at 
kreditorskiftet noteres of kurator / den advokat, der behandler boet. 

FormAlet med en betalingsstandsning, der kan vaere det indledende skridt mod 
en egentlig konkurs, A typisk vaere at skabe ro til at afdaekke alternative 
Iosningsmuligheder - herunder at undersoge mulighederne for driftsmaessige og 
flnansieringsmaessige tiltag og evt. en rekonstruktion / kreditorordning, hvis 
okonomien er i vaesentlig ubalance 

Vurderes mulighederne for at vaere udtomt bor, der som udgangspunkt tages 
skridt til et salg of bedriften. Ved en konkursbehandling A kurator forests denne 
proces. 

3. Frit salg — tilladelse till salg of ejendom / pant uden tvangs-
auktion 

Generelle betingelser 

Hvis YJ-I8net har en prioritetsmaessig yderlig placering og der A anes for at 
vaere vaesentlig risiko for, at I8net ikke A kunne opnA en fuld daekning ved et 
salg / realisation of pantet har SAM mulighed for at lade det statsgaranterede 
I8n eller statsl8n medvirke ved frivilligt salg uden fuld daekning. Hjaelmen til 
h8ndtering of nodlidende panter, hvor risikoen for tab er til stede — herunder i 
relation til et "frit salg", fremg8r of tekstanmaerkning nr. 102 p8 § 7 p8 de 
Arlige finanslove. 

Det godtgores, at salgsprisen er den bedst opn8elige ved indsendelse of 
udbudsmateriale, herunder oplysning om udbudsperiode, salgspris og 
indkomne tilbud. 

Ved anmodning om Uttering of panteretten skal der som udgangspunkt 
redegores for den hidtidige okonomiske udvikling for bedriften og Arsagen til 
det okonomiske sammenbrud. Det bemaerkes i forbindelse hermed, at 
majoriteten of anmodninger om accept of et "frit salg" uden fuld daekning til 
det statsgaranterede IAn sker som led i en konkursbehandling ved skifteretten. 
Det er her den udpegede kurators rolle at sage aktiver afhaendet pA "bedste" 
vis til fordel for den konkursramte og kreditorer. Der henvises her til 
Konkurslovens regler. 
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En evt. udaekket fordring i forbindelse med et salg opretholdes som en 
personlig fordring mod debitor / saelger. Denne PF-fordring oprettes efter 
garantiindfrielse i SKATs EFI-system. 

Tilladelsen til salg A normalt vaere betinget af, 

• at ovrige panthavere i ejendommen ligeledes tiltraeder salget, 

• at SAM modtager daekning of salgsprovenuet efter sin plads i 
prioritetsordenen i henhold til tinglysningslovens § 40 og 

• at ingen del of provenuet tilfalder debitor / saelger. 

Accept til kvittering of panteretten for Bet statsgaranterede IAn meddeles, nAr 
handlen er faldet endelig pA plads. Der betinges saedvanligvis indsendt 
folgende materiale i relation hertil: 

• Endelig handelsopgorelse med en specificeret oversigt over 
salgsprovenuets anvendelse. 

• Debitors seneste regnskab (eventuelt skatteregnskab) med status over 
aktiver og passiver. Hvis der i tiden op til salget er foretaget salg of 
besaetning eller Iosore i storre omfang, skal der redegores for Bette 
sammen med oplysning om anvendelsen of provenuet. 

Saerlig agtsomhed udvises, nAr YJ-IAnet er knaekpant i ejendommen. 

Hvis en advokat eller et pengeinstitut indest8r for opfyldelse of betingelserne, 
kan pantesikkerheden kvitteres forinden 

N8r panteretten er aflyst fremsender YJ-realkreditinstituttet, 
indfrielseskvittering, YJ-pantebrev behorigt aflyst of tingbogen samt erklaering 
om subrogation / transport of fordringen, der nu er en personlig fordring (PF). 

Salg till familiemedlemmer 
SAM godkender normalt ikke salg til aegtefaelle eller samlever uden fuld 
daekning i tilfaelde, hvor formAlet alene er at frigore sig for den hidtidige ejers 
kreditorer. Der kan dog gores undtagelse herfra, hvis der foreligger ganske 
saerlige omstaendigheder, f.eks. skilsmisse eller andre personlige forhold. Det 
vil vaere en forudsaetning, at salget foregAr i ~benhed, og at alle kreditorer er 
vidende herom. 

I de tilfaelde, hvor salget ikke kan godkendes, henviser SAM normalt debitor til 
at sage sine okonomiske problemer lost gennem en akkord / 
rekonstruktionsordning. 
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Salg til andre familiemedlemmer - f.eks. i forbindelse med generationsskifte -
kan normalt godkendes, hvis det ved en maeglervurdering godtgores, at 
salgsprisen er den bedst opnAelige. Ejendommen skal normalt have vaeret 
udbudt til salg gennem laengere tid. Det forudsaettes, at de oprindelige ejere 
ikke bliver boende pA ejendommen. 

4. Tvangsauktion (Y] garantier) 

A. Instruks om budgivning my till realkreditinstituttet 

Rea lkreditinstituttets inkassoadvokat forbereder tvangsauktionens afholdelse i 
overensstemmelse med realkreditinstituttets inkassoinstruks. 

NAr real kred iti nstituttet modtager den til brug for tvangsauktionen udfaerdigede 
salgsopstilling, videresender realkreditinstituttet et eksemplar of salgsopstillingen 
til Statens Administration med realkreditinstituttets eventuelle bemaerkninger. 
Rea I krediti nstituttet udfaerdiger endvidere en vejledende tabsberegning for det 
statsgaranterede I8n, som udarbejdes pA grundlag of de foreliggende 
oplysninger om restancer, tva-omkostninger mv.. 

Til brug for sagens behandling vil SAM om nodvendigt rekvirer en kopi of 
realkreditinstituttets seneste vurderingsrapport. Her foretraekkes en aktuel 
"tvangsauktionsvurdering", der er rekvireret instituttet til egen brug i relation til 
auktionen. 

NAr SAM har truffet beslutning om budgivningen pA auktionen i relation til YJ-
I8net, fremsendes en budinstruks til YJ-realkreditinstituttet. Det skal of 
instruksen fremgA, hvorvidt realkreditinstituttets advokat pA tvangsauktionen 
skal give mode pA vegne of SAM / det statsgaranterede IAn og i givet fald, 
hvorledes han skal forholde sig i relation til en budgivning. 

Hvis Statens Administration ikke onsker, at realkreditinstituttets advokat skal give 
mode pA tvangsauktionen for sA vidt angAr yngre jordbrugerlAnet, fx fordi SAM 
skonner, at der er eller kan opstA en interessekonflikt mellem Statens 
Administration og realkreditinstituttet, orienteres realkreditinstituttet herom. I 
forlaengelse heraf instruerer SAM direkte den advokat, som man vaelger til at 
forestA opgaven. 

Hvis Statens Administration beslutter, at der skal afgives bud pA vegne of yngre 
jordbrugerlAnet, sker budgivningen i Statens Administration navn. 
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B. Tvangsauktionens udfaid 
Yngre jordbrugerlAn er forfaldent til indfrielse ved ejerskifte, herunder ved 
gennemforelse of tvangsauktion. 
Hvis yngre jordbrugerlAnet ved bud fra anden side opnAr hel eller delvis 
daekning, opkraever realkreditinstituttet den daekkede del hos auktionskoberen. 
OpnAs der ikke eller kun delvis daekning for yngre jordbrugerlAnet, indfrier 
realkreditinstituttet internt det udaekkede belob og sender en opgorelse over 
indfrielsesbelobet med tillaeg of omkostninger og yderligere pAlobne renter til 
Statens Administration, der herefter indfrier statsgarantien overfor 
realkreditinstituttet, jf. vejledningens pkt. 7. 

C. Overtagne ejendomme 
Hvis ejendommen overtages of SAM, A real kreditinstituttets advokat blive 
anmodet om at indsende en opgorelse over auktionsomkostninger mv. direkte til 
SAM, medens restancer pA realkreditinstituttets IAn samt indfrielsesopgorelse 
mv. over I8n, som ikke kan forblive indestAende i ejendommen, herunder yngre 
jordbrugerlAnet, vil blive tilsendt SAM fra realkreditinstituttet. 

Statens Administration forudsaettes selv at varetage tegning/opsigelse of 
forsikringer, sAledes at ejendommen, Iosore mv. er daekket i det of Statens 
Administration onskede omfang. Betaling of de fremtidige Iobende ydelser, 
ejendomsskatter mv. pA en overtagen ejendom betales direkte of SAM 

Hvis dette mAtte anses for hensigtsmaessigt kan det aftales med YJ-
realkreditinstituttet, at tilsynet med og ansvaret for ejendommens drift 
overdrages til realkreditinstituttets lokale vurderingsinspektor. Det fremdeles, 
hvis DLR Kredit er den oprindelige YJ-I8ngiver. Den lokale vurderingsinspektor 
varetager herefter disse opgaver i overensstemmelse med realkreditinstituttets 
interne instrukser. Regnskabsforelsen vedrorende ejendommens indtaegter og 
udgifter varetages of SAM. Honorar for denne bistand opkraeves of 
realkreditinstituttet pA baggrund of en opgorelse fra vurderingsinspektoren over 
tidsforbrug mv. 

S. Brugeligt pant 
Hvis der i en ejendom indeAr sAvel ordinaere realkreditlAn som 
statsgaranterede realkreditlAn, traeffer realkreditinstituttet beslutning om, 
hvorvidt ejendommen skal overtages til brugeligt pant pA grundlag of 
realkreditinstituttets ordinaere IAn. 

Hvis realkreditinstituttet ikke onsker at overtage en ejendom til brugeligt pant 
vedrorende real kreditinstituttets ordinaere I8n, kan Statens Administration 
beslutte, at realkreditinstituttet skal overtage ejendommen til brugeligt pant pA 
grundlag of yngre jordbrugerlAnet, idet det naturligvis forudsaettes, at 
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betingelserne herfor er til stede. I dette tilfaelde baerer Yj-IAnet ogsA den 
medfolgende risiko for, at brugspantet ikke har overskud. 

Hvis der i en ejendom alene indestAr yngre jordbrugerl6n, traeffer Statens 
Administration ligeledes afgorelse om, hvorvidt en ejendom skal overtages til 
brugeligt pant. 

I visse situationer afgiver real kreditinstituttet en generel bemyndigelse til, at 
realkreditinstituttets vurderingsinspektor og realkreditinstituttets lokale 
inkassoadvokat i faellesskab kan traeffe beslutning om at tage visse ejendomme 
til brugeligt pant med henblik pA at sikre panthaverne i forhold til hostprovenuet 
eller kontrol med besaetningen, hvis der fx er risiko for misrogt eller 
ekstraordinaer salg. En s8dan generel bemyndigelse kan ogs8 omfatte 
ejendomme, hvori der alene indestAr yngre jordbrugerlAn. 

Ogs6 n5r en ejendom overtages til brugeligt pant alene pA grundlag of yngre 
jordbrugerlAn, forestAs ejendommens drift og administration i samarbejde 
mellem realkreditinstituttets advokat og realkreditinstituttets vurderingsinspektor 
efter instituttets saedvanlige retningslinjer. Real krediti nstituttets 
vurderingsinspektorer har sAledes det Iobende tilsyn med ejendommen mv., 
medens regnskabsforelsen forests of real kreditinstituttets lokale 
inkassoadvokat. 

OpstAr der i forbindelse med etableringen of brugspanteforholdet eller under 
brugspanteforholdets forlob forhold, som realkreditinstituttets advokat og 
vurderingsinspektor ikke ifolge inkasso-instrukserne kan traeffe afgorelse om, 
forelaegges sporgsmAlet gennem real krediti nstituttet for Statens Administration 
til afgorelse. 

Honorar til realkreditinstituttets advokat og realkreditinstituttets 
vurderingsinspektor medtages pA saedvanlig vis i brugspa nteregnska bet, s8ledes 
at honorarerne afholdes of den, der endeligt skal inddaekke 
brugspanteunderskuddet/oppebaere brugspanteoverskuddet. 

6. Rekonstruktion / akkord 
Rekonstruktion of jordbrugsvirksomhedens okonomi ved en akkordordning 
mv. kan vaere relevant som et alternativ til en egentlig tvangsrealisation of 
pantet enten via tvangsauktionsinstituttet eller ved et salg i fri handel "frivilligt 
salg" uden fuld daekning til alle panthavere - jf. punkt 3 ovenfor. 

Rekonstruktionen kan i kraft af, at der er tale om en frivillig gaeldsordning 
have et vidt forskelligt udseende alt efter, hvad der aftales mellem de 
involverede kreditorer og debitor eller dennes repraesentant. Uanset at der er 
tale om frivillige ordninger, henstiller SAM at man stutter sig til det regelsaet, 
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som anvendes ved en egentlig konkursbehandling ifolge konkurslovens regler 
herom. 

Hovedforudsaetningerne for SAMs medvirken i frivillige rekonstruktioner / 
akkordordninger fremg& of Vejledningen "Frivillige gaeldsordninger", SAMs 
deltagelse med statslAn og statsgaranterede IAn pA jordbrugsomrAdet. Der 
hen vises 61 denne vej/edning. 

Det bemaerkes, at hjaelmen til h5ndtering of nodlidende panter, hvor risikoen 
for tab er til stede — herunder i relation til medvirken med statsgaranterede 
IAn eller statsl8n i rekonstruktionsordninger, fremgAr of tekstanmaerkning nr. 
102 pA § 7 p8 de Arlige finanslove. 

7. Ansogning om tilbagerykning for "likviditetslAn" / 
driftskapital 

Der kan som hovedregel ikke bevilges rykning for driftskredit. Rykning kan i 
saerlige tilfaelde ske for forhojelse of driftskredit eller Ian til nodvendig 
finansiering of driften. 

Det ogede driftskapitalbehov forudsaettes begrundet i enten en oget 
produktion eller en driftsomlaegning, som sikrer en bedre okonomisk 
overlevelsesevne. Hvis forhojelsen of driftskreditten er sikret ved 
ejerpantebrev, kraeves der sekundaer oprykkende panteret heri. 

Bemaerk, at et allerede finansieret driftskapitalbehov — som udgangspunkt -
ikke efterfolgende kan forventes respekteret, blot fordi der aktuelt vil vaere 
plads inden for rykningsgraenserne. 

Statens Administration kan forlange at der indsendes resultat- og 
likviditetsbudgetter for indevaerende og naeste regnskabsAr samt en 
redegorelse for 8rsagen til det opstAede kapitalbehov. Regnskabs- og 
budgetmateriale skal vaere udarbejdet efter saedvanlige drifts- okonomiske 
principper. Herudover kan der efter konkret vurdering kraeves indsendelse of 
yderligere/supplerende materiale. 

8. Indfrielse of garantier mv. 
PA J-omrAdet er der pt. kun statsgarantier ydet efter Yngre.7ordbruger 
ordningen — jf. ovenfor under regelgrundlag. Statsgarantien er 
grundlaeggende en tabskaution med visse modifikationer, idet realkreditlovens 
bestemmeler gor, at den under visse forhold har samme indhold som en 
selvskyldnerkaution. Saedvanligvis indfries garantien forst, n8r tabet er 
konstateret. 
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Statsgarantien omfatter folgende belob: 

• LAnets fulde restgaeld med tillaeg of vedhaengende renter, 
administrationsbidrag og eventuel statsafgift 

• Restancer med tillaeg of morarenter 
• Inkassoomkostninger, herunder saedvanligt inkassosalaer, modesalaerer, 

gebyrer, afgifter samt eventuelt rekvirentsalaer og udgifter i ovrigt, 
herunder forrentning of realkreditinstituttets udlaeg for statskassen i 
forbindelse med gennemforelse of en tvangsauktion. 

Nor et Y]An i forbindelse med en realisation of pantet er konstateret helt eller 
delvis udaekket / tabt, godkender SAM opgorelsen of tab og garantibelobet. 
Herefter indfrier SAM garantien overfor realkreditinstituttet via konto til konto-
overforsel ; normalt som en komplet betaling til aftalte pengeinstitutkonti p6 
saedvanlig udbetalingsbilag via bogforingskreds 6616. Finanskontering sker pA 
delregnskab 15, finanskonto 748001 med angivelse of litra for sagstype og 
cpr.nr. for IAntager. 

P8 lord brugsomr6det er det besluttet, at implementere tilskudsmodellen i 
forhold til garantiindfrielser, sAledes at indfrielsesbelobet behandles som et 
tilskud og ikke som et udlAn. Konteringen foretages pA bogforingskreds 6877 
(NaturErhvervstyrelsen), delregnskab 4. finanskonto 453105. Det er efter 
droftelse med Modern iseringsstyrelsen (Statsregnskabet) — som naevnt - valgt 
at anvendes standardkonto 45 'Tilskud til erhverv". Fra 2014 hAndteres 
garantiindfrielsen og "afskrivningen" — A at sige p5 en gang. Der er sAledes 
ikke behov for en efterfolgende tabsafskrivning, som tidligere ved anvendelse 
of standardkonto 54. "statslig udlAn". Tabsafskrivningen — som en separat 
proces - falder sAledes vaek. 

I forbindelse med accept of indfrielsen of statsgarantien goderkender SAM 
samtidig, om det for I8net udstedte pantebrev kan aflyses of tingbogen for s8 
vidt angAr panteretten. 

Efter indlosning of statsgarantien, sender realkreditinstituttet en erklaering om, at 
SAM som garantistiller har indfriet I8net og dermed ved subrogation er indtrAdt 
som panthaver og kreditor for I8net. I erklaeringen angives, hvilken rente I8net 
har vaeret forrentet med. Renten beregnes efter folgende formel: 

Rente = KontantlAnsrestgaeld x kontantl8nsrente /  Kontant indfrielsesbelob 

Det bemaerkes, at indtaegter, der indgAr efter garantiindfrielsen, hkdteres efter 
nettoprincippet og modkonteres indfrielses- / tilskudskontoen, hvis disse indgAr i 
samme finansAr og for oprettelsen i EFI (se nedenfor), s8ledes at forbruget 
svarer til nettotraekket. Indtaegter som indgAr i SAM i nyt finansAr og for 
oprettelse i EFI posteres pA konto for tilfaeldige indtaegter. 
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SAM opbevarer det aflyste YJ-pantebrev til brug for inddrivelse i SKAT of den 
personlige fordring — jf. EFI-oprettelse nedenfor. 

9. EFI-oprettelse 
Nor sagsbehandlingen i relation til garantiindfrielsen er pA plads oprettes PF-
fordringen i SKATs EFI-system. PF fordringen er lig med indfrielsessummen pr. 
indfrielsesdagen = forfaldsdatoen i forhold til den statslige fordring, der 
defineres som den dato, hvor garantibelobet modtages of realkreditinstituttet. 
Renten som YJ-I9net har vaeret forrentet med indsaettes som fast rente p.a. 
Efter henstilling fra SKAT overfores scannede dokumenter — som 
udgangspunkt - ikke til EFI-sagen. Det noteres i bemaerkningsfelt, at der er 
tale om en PF-fordring fra er opst6et ved indfrielse of et statsgaranterede YJ-
I8n. Garantisagen oprettes som PF-sag i GLAS og essentielle dokumenter —
kvittering fra EFI-oprettelsen og aflyst Y3-pantebrev med transport / 
subrogationserklaering udtages og laegges i pantebrevsskab. Samtidig hermed 
gemmes kvittering for oprettelse med EFI-identifikationsnr. i GLAS med kopi i 
den fysiske PF-sag. 

Det faktum, at der er en naesten samtidighed i processen — henholdsvis 
indfrielse og oprettelse of fordringen i EFI er vigtig og betyder endvidere, at 
SAM, kun undtagelsesvis har indtaegter pA indfrielseskontoen 24.05.20.45. 

Evt. indbetalinger / indtaegter, der indgAr i SAM efter oprettelsen i EFI 
overfores til SKAT med henblik p8 postering i der. SKAT har meddelt, at der 
kan overfores via netbank ved brug girooverforsel kortart 73 og pA konto nr. 
81450536. Der angive folgende debitoridentifikation: EFI-nr. og cpr. nr. 

Fordringen administreres of SKAT fra og med tidspunktet for oprettelsen i EFI. 
SAM bistAr dog SKAT i overgangsfasen i nodvendigt omfang fx i relation til 
evt. gaeldssaneringer ved Skifteretten etc. 

SKATS Inddrivelsescenter har folgende adresse: 

Erhvervsrestancer, Erhvervsrestancer 13, Ny Ostergade 9, 1. sal, 
4000 Roskilde 
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