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TRO OG LOVE – ERKLÆRING 
 

Undertegnede er bekendt med, at offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser skal kræve, 
 at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgivere har ubetalt,  
forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til  
lovgivningen i Danmark eller det land, hvor tilbudsgiveren er etableret. 
Det fremgår af bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige 
udbudsforretninger og om ændring af visse andre love. LBK nr. 336 af 1997-05-13 
 
I overensstemmelse med den ovenfor nævnte lovs bestemmelser afgiver undertegnede herved på tro 
 og love nedenstående erklæring. 
 

Virksomhedens navn og CVR nr.: 

 
 

Oplysninger om gæld til det offentlige (sæt kryds): 

1 
 Virksomheden har ikke ubetalt, forfalden gæld til det offentlige 

2 
 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, men denne gæld overstiger ikke 

100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 

3 
 Virksomheden har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, og denne gæld overstiger 100.000 

kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta). 

Efterstående punkt 4 eller 5 og 6 udfyldes kun, hvis der er sat kryds i punkt 3 

4 
 Der er over for inddrivningsmyndigheden stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, 

der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 

 Der vil over for inddrivningsmyndigheden blive stillet sikkerhed for betaling af den del af 
gælden, der overstiger 100.000 kroner (eller tilsvarende beløb i anden valuta) 

5 
 Der er med inddrivningsmyndigheden indgået en afdragsordning vedrørende ubetalt, 

forfalden gæld, og denne ordning er overholdt. 

6  Dato for sikkerhed/ordningens etablering: 
År: Måned: Dag: 

 
 

 

 Inddrivningsmyndighed 
Navn 

 Gade/vej: 
Postnr:                     By: 

 

Underskrift: 

Dato: Virksomhedens ledelses underskrift samt firmastempel: 
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