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Definition af en løbende konto 

En løbende konto er ikke en bankkonto, men en simpel konto i kontorets regnskabssystem, 
der indgår i debitorbogholderiet. 

 

Alle midler, der modtages fra en bestemt kunde (ved overførsler), krediteres den løbende 
konto med undtagelse af specifikke, individuelle betalinger. 

 

 
Systemet med debitering af en løbende konto 

Systemet med en løbende konto er et automatisk debiteringssystem. De fleste gebyrer og 
afgifter debiteres automatisk den løbende konto, der tilhører en part i sagen ved kontoret, 
mens andre debiteres direkte af undersøgerne. 

 
Når en godkendt mødeberettiget, jf. artikel 120 i EU-varemærkeforordningen, handler på 
vegne af en part i sagen, debiteres gebyrer og afgifter den mødeberettigedes løbende konto, 
hvis denne har oprettet en sådan konto. 

 
Debiteringssystemet vil altid sikre rettidig betaling, forudsat at der er tilstrækkelige midler på 
den løbende konto. 

 

Når det fremgår af den løbende konto, at den er blevet debiteret, anses gebyret eller afgiften 
for at være betalt. 

 

 
Åbning af en løbende konto 

 
Løbende konti kan åbnes af fysiske og juridiske personer, der kan være indehavere af EU- 
varemærker, design og andre IP-rettigheder, som forvaltes af kontoret, samt personer, der 
kan repræsentere tredjeparter ved kontoret, eller repræsentative sammenslutninger. 

 
For at åbne en løbende konto skal brugeren udfylde formularen til ansøgning om en løbende 
konto, d e r  e r  tilgængelig i User Area på EUIPO‘s websted, og returnere den til 
finansafdelingen: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spanien 

E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 
 

For at aktivere en løbende konto kræves der et minimumsindskud på 1 000 EUR til åbning af 
kontoen. 

 

Der er ingen forpligtelse til at opretholde minimumssaldoen på 1 000 EUR på kontoen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Application-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Indsættelse af midler på en løbende konto 
 

Betalingsmåde 
 

Der kan indsættes midler på en løbende konto ved bankoverførsel. 
 

Beløb, der indsættes på kontoen, krediteres kontoen i overensstemmelse med artikel 179 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001, idet: 

 

• kontoret anbefaler, at betalingen foretages på forhånd,  således at  den modtages 
inden fristens udløb 

 

• Bankoverførsler krediteres den løbende konto, samme dag som kontoret modtager 
betalingen. 

 
 

Kreditering af en indbetaling på den løbende konto 
 

For at sikre, at indbetalingerne krediteres korrekt, er det vigtigt at overholde følgende 
bestemmelser i artikel 179 i ovennævnte forordning: 

 
"Ved enhver indbetaling skal navnet anføres på den person, som foretager betalingen, 
samt de oplysninger, der er nødvendige, for at kontoret let kan fastlægge betalingsformålet." 

 

Indbetalinger fra indehavere af en løbende konto bør derfor omfatte de nødvendige 
oplysninger om indehaveren af og nummeret på den løbende konto. 

 

Der kræves ingen særlige oplysninger om bestemte varemærker og/eller gebyrer, og de bør 
derfor ikke anføres. 

 

Individuelle indbetalinger, med andre ord indbetalinger vedrørende bestemte varemærker 
og/eller gebyrer, vil ikke blive krediteret den løbende konto og vil derfor ikke fremgå af saldoen, 
da de vil blive betragtet som en bankoverførsel. 

 
Kontoret vil følge den praksis, der anvendes af indehaverne af løbende konti, for at undgå, 
at kunder foretager gentagne individuelle indbetalinger i stedet for at sætte supplerende midler 
ind på deres konto. Individuelle indbetalinger bør være undtagelsen snarere end reglen. 
Alt andet ville være uhensigtsmæssig anvendelse af en løbende konto (se punktet om 
uhensigtsmæssig anvendelse af løbende konti). 

 

 
Anmodning om supplerende oplysninger om bevægelser på en løbende konto 

 
Indehavere af løbende konti kan, hvis de ønsker det, se bevægelser og kommende betalinger 
online via User Area på kontorets websted. 

 
 

Anmodninger om yderligere oplysninger vedrørende gebyrbetalinger, der er debiteret 
kontoen, indsættelse af midler på kontoen eller andre bevægelser sendes til kontorets 
finansafdeling på fee.information@euipo.europa.eu eller alternativt med brev til følgende 
adresse: 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spanien 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
 

Procedure i forbindelse med utilstrækkelige midler på en løbende konto 
 

Hvis debiteringen af et gebyr ikke kan gennemføres på en bestemt dato, vil kontoret sende 
en meddelelse om utilstrækkelige midler. 

 
1. Så snart det viser sig, at der ikke er tilstrækkelige midler på kontoen, spærres alle 

debiteringer af kontoen og stilles i bero indtil videre. 
 

2. Hvis der fortsætter med at være utilstrækkelige midler på kontoen, fortsætter 
proceduren. Den løbende konto forbliver spærret, idet eventuelle nye debiteringer fortsat 
stilles i bero. Meddelelsen udarbejdes, og saldoen på den løbende konto opgøres pr. 
den dag, hvor der først viste sig at være utilstrækkelige midler på kontoen, og der 
opkræves endvidere administrationsomkostninger. 

 

3. Den færdige meddelelse kontrolleres internt, inden den sendes til kunden. 

 
 

Konsekvenserne af en meddelelse om utilstrækkelige midler 
 

Kunden har én måned fra modtagelsen af meddelelsen til at indsætte supplerende midler på 
sin konto til dækning af gebyrerne og administrationsomkostningerne. 

 

• Hvis der indbetales tilstrækkelige midler inden fristen på én måned, anses indbetalingen 
for at have fundet sted på den dato, hvor den oprindeligt var forfalden. 

 

• Hvis der ikke indsættes tilstrækkelige midler inden fristens udløb, vil kontoret anse de 
gebyrer, der er medregnet i meddelelsen, for ubetalte og vil fortsætte proceduren på 
dette grundlag. 

 
 

Indgivelse af en klage 
 

Hvis kunden finder, at en meddelelse er uberettiget, opfordrer kontoret den pågældende til 
at indgive en klage. Det er i så fald tilstrækkeligt at sende en skriftlig klage til kontorets 
finansafdeling. 

 
 

Konsekvenserne af ikke at indsætte supplerende midler på kontoen efter fristens 
udløb 

 
Ved modtagelsen af en meddelelse fra finansafdelingen om, at der skal indsættes supplerende 
midler på kontoen, skal kontohaveren efterkomme påkravet inden for én måned og indbetale 
et beløb, der mindst svarer til gebyrerne plus alle administrationsomkostninger. 

 
Hvis kontohaveren ikke indsætter supplerende midler på den løbende konto, bliver gebyrerne 
ikke betalt. De videre retlige følger heraf afhænger af gebyrets art: 

mailto:fee.information@euipo.europa.eu


5/6 
 

• Enhver klage, indsigelse eller ansøgning om registrering af en overførsel vil blive anset 
for ikke at være indgivet. 

 

• Hvis gebyret er et grundgebyr for ansøgningen, skal der sendes en meddelelse i 
henhold til artikel 180(2) i EU-varemærkeforordningen og/eller artikel 9(1) i afgørelse nr. 
EX-21-5 af 21/07/2021 fra den administrerende direktør for kontoret. 

 

Det automatiske debiteringssystem, der er tanken bag systemet med løbende konti, vil 
derefter blive betragtet som afbrudt. 

 

Hvis indehaveren af den løbende konto ønsker at betale gebyret, kan det ske på følgende 
måde: 

 

• ved at indsætte supplerende midler på den løbende konto til dækning af de 
udestående gebyrer plus administrationsomkostninger. 

 
De udestående gebyrer vil blive anset for definitivt ubetalte, når fristen er udløbet. 

 

 
Lukning af en løbende konto 

 
For at lukke en eksisterende løbende konto skal indehaveren udfylde formularen til lukning af 
løbende konto, der er tilgængelig på EUIPO‘s websted, og returnere den til kontorets 
finansafdeling: 

 

EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE 
Finance Department 
Avenida de Europa, 4 
E-03008 Alicante 
Spanien 
E-mail: fee.information@euipo.europa.eu 

 
Det anbefales at oplyse det fuldstændige bankkontonummer og udfylde alle felter (IBAN- og 
SWIFT-koderne som krævet), for at saldoen kan blive overført korrekt. 

 

Når instruksen om at lukke den løbende konto er modtaget, handler kontoret i 
overensstemmelse med følgende procedure: 

 

• Den løbende konto spærres for yderligere instrukser om debitering af gebyrer til de 
operative enheder. 

 
• Alle debiteringer af gebyrer indstilles. 

 

• Slutsaldoen på kontoen sendes til kunden til godkendelse. 
 
• Kontoret overfører midlerne til kundens bankkonto, når godkendelsen er givet. 

 
Indehaveren af den løbende konto bør sørge for, at alle skyldige gebyrer er betalt, inden 
kontoen lukkes. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/forms_filings/all_downloadable_forms/CC-Closure-Form_en.pdf
mailto:fee.information@euipo.europa.eu
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Uhensigtsmæssig brug af løbende konti 

 
I henhold til afgørelse nr. EX-21-5 fra den administrerende direktør for kontoret vedrørende 
betalingsmåder vedrørende gebyrer og afgifter og bestemmelse af den ubetydelige størrelse 
af gebyrer og afgifter, forbeholder kontoret sig ret til at lukke den løbende konto ved skriftlig 
meddelelse til indehaveren. 

 
Da systemet med løbende konti er et automatisk debiteringssystem, kan uhensigtsmæssig 
brug af en løbende konto dække over den omstændighed, at kunden ikke respekterer 
systemets karakter og således hindrer en smidig og korrekt forvaltning heraf. 

 
På baggrund af den hidtidige erfaring har finansafdelingen opstillet nogle eksempler på 
uhensigtsmæssig brug af løbende konti: 

 

• Betaling af individuelle gebyrer i stedet for at indsætte supplerende midler på løbende 
konti: Indehavere af løbende konti sender nogle gange overførsler med henblik på at 
betale for et bestemt gebyr i stedet for at indsætte supplerende midler på deres løbende 
konto. Dette kan navnlig være tilfældet i situationer, hvor en kunde er blevet nægtet ret 
til at benytte sin konto til betaling af et bestemt gebyr. Finansafdelingen anser imidlertid 
gentagne betalinger af individuelle gebyrer i stedet for normal indsættelse af 
supplerende midler på kontoen som uhensigtsmæssig brug, da det ikke muliggør 
automatisk debitering. 

 
• Gentagne tilfælde af utilstrækkelige midler: Indehavere af løbende konti undlader nogle 

gange at indsætte supplerende midler på deres konto, hvilket giver anledning til 
meddelelser om utilstrækkelige midler og efterfølgende opkrævning af 
administrationsomkostninger. Selv om systemet med løbende konti har til formål at løse 
sådanne problemer, betragter finansafdelingen langvarige og gentagne situationer med 
utilstrækkelige midler som uhensigtsmæssig brug, da det ikke muliggør automatisk 
debitering. 

 
Finansafdelingen (gebyrenheden, regnskabs- og bogholderienheden) overvåger den korrekte 
brug af systemet med løbende konti. I tilfælde, hvor der forekommer uhensigtsmæssig brug 
af løbende konti, kontaktes kunden med henblik på at drøfte mulige løsninger for at undgå at 
lukke selve kontoen. 

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/decisions_president/EX-21-5_en.pdf

