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Vejledning om dokumentation for
egenkapitalkrav ved garantistillelse
samt
Garantitekst

Side 1 af 6

Færdselsstyrelsen | Sorsigvej 35 | 6760 Ribe
www.fstyr.dk | Tlf: +45 7221 8899 | info@fstyr.dk

Generelt:
I henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1222 af 23. oktober 2018 om godskørsel eller § 9,
stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1372 af 26. november 2015 om buskørsel skal en ansøger ved
ansøgning om indtil to tilladelser dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier
på i alt mindst 150.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet
med 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.
I henhold til § 6, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1222 af 23. oktober 2018 om godskørsel skal en
ansøger om ansøgning om en varebilstilladelse dokumentere at have egne kontante midler
eller andre værdier på i alt mindst 13.500 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes
beløbet ved 6.750 kr. for hver ekstra tilladelse.
Danske vejtransportvirksomheder skal ikke opfylde yderligere krav for at blive godkendt som
chaufførvikarvirksomhed udover det eksisterende krav for vejtransporttilladelser.
I medfør af § 6, stk. 3, nr. 4/§ 9, stk. 3, i ovennævnte bekendtgørelser kan der af et
pengeinstitut eller forsikringsselskab stilles en garanti med et af Færdselsstyrelsen
nærmere fastsat beløb og indhold.
Bestemmelserne finder også anvendelse ved ansøgninger om fornyelse af tilladelser.
Opfyldelse af egenkapitalkravet kan dokumenteres på følgende måde:
• Ved anvendelse af et selskabs seneste reviderede eller gennemgåede
årsrapport eller
• Ved erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor eller
• Ved sikkerhedsstillelse.
Garanti kan ske i kombination med de øvrige muligheder.
For så vidt angår dokumentation af egenkapitalkravet ved årsrapport eller revisorerklæring
henvises til styrelsens Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved revisorerklæring.
Dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse
Egenkapitalkravet kan opfyldes ved, at der stilles en garanti af et pengeinstitut eller
forsikringsselskab med et af Færdselsstyrelsen nærmere fastsat beløb og indhold.
Egenkapitalkravet skal til enhver tid være opfyldt.
Garantien skal stilles over for alle og enhver og må ikke være stilet til Færdselsstyrelsen.
Såvel beløbets størrelse som gyldighedsperioden skal fastsættes af Færdselsstyrelsen.
Garantien udfærdiges på baggrund af Færdselsstyrelsens meddelelse til virksomheden om
beløbsstørrelse og gyldighedsperiode.
Garantien skal udformes på en blanket som findes i denne vejledning. Ordlyden, der er fastsat
af Færdselsstyrelsen, kan ikke fraviges. Garantien må ikke indeholde øvrige vilkår såsom
regler om force majeure, almindelige forretningsbetingelser, regaranti el.lign.
Den originale garanti skal opbevares af garantistiller, som sender en bekræftet kopi til
Færdselsstyrelsen.
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Skift af garantistiller:
Såfremt vognmanden i løbet af gyldighedsperioden skifter pengeinstitut og derved ændrer garantistiller, frigives den oprindelige garanti både for aktuelle og for fremtidige kreditorer, således at garantien helt ophører. Den nye garantistiller overtager alle forpligtelser, herunder også
krav, der er anmeldt i den oprindelige garanti. Der henvises til punkt 4 i garantiteksten.
Den nye garantistiller skal ved overtagelsen af garantiforpligtelsen straks underrette
Færdselsstyrelsen herom. Færdselsstyrelsen frigiver den oprindelige garanti med virkning fra
den dato, hvor Færdselsstyrelsen modtager den nye garanti.

Ophør af virksomhed:
Såfremt vognmanden helt eller delvist ophører med at drive vognmandsvirksomhed, og
vognmanden indsender de omhandlede vognmandstilladelser (varebilstilladelser er
elektroniske og kræver dermed ikke indsendelse), frigiver Færdselsstyrelsen garantien helt
eller delvist både overfor aktuelle kreditorer og fremtidige kreditorer med virkning 6 måneder
efter den dato, hvor Færdselsstyrelsen har modtaget vognmandstilladelserne. Der henvises til
punkt 6 i garantiteksten. Krav, der er gyldigt anmeldt inden fristens udløb, honoreres i
overensstemmelse med garantiens regler herom.
Det samme gælder, hvis vognmandsvirksomheden ændrer juridisk status, f.eks. fra personlig
virksomhed til virksomhed i selskabsform.

Egenkapitalen dokumenteres opfyldt på anden vis:
Såfremt vognmanden inden gyldighedsperiodens udløb dokumenterer, at egenkapitalkravet er
opfyldt på anden vis (f.eks. revisorerklæring) frigives garantien af Færdselsstyrelsen både for
aktuelle kreditorer og for fremtidige kreditorer med virkning fra den dato, hvor
Færdselsstyrelsen modtager dokumentation for opfyldelse af egenkapitalkravet. Der henvises
til punkt 6 i garantiteksten. Krav, der er gyldigt anmeldt inden da, honoreres efter garantiens
regler herom.
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Garanti
Nærværende garanti er stillet i henhold til § 6 i bekendtgørelse nr. 1222 af 23.
oktober 2018 om godskørsel eller § 9 i bekendtgørelse nr. 1372 af 26. november
2015 om buskørsel.
Garanti nr.:

1. På foranledning af og for regning for
Navn:
Adresse:
CVR-nr.:

(herefter kaldet ordregiver) påtager garantistiller sig herved garanti over for alle og enhver
indtil et beløb på DKK
, skriver
danske kroner /100.
2. Garantien skal over for alle og enhver tjene til sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelser,
som ordregiver i forbindelse med sin virksomhed har pådraget sig inden for den periode,
hvor virksomheden har været indehaver af gyldige tilladelser.
3. Garantien er gyldig til den
(gyldighedsperioden), hvilken dato er
fastsat som 6 måneder efter sidste gyldighedsdato for de af Færdselsstyrelsen til virksomheden udstedte tilladelser, medmindre den forinden er frigivet af Færdselsstyrelsen, jf. pkt.
4 og 6 nedenfor. Krav, som ønskes gjort gældende i henhold til garantien, skal anmeldes
inden udløbet af garantiens gyldighedsperiode.
4. I tilfælde af skift af garantistiller tjener den nye garantistillelse til sikkerhed for opfyldelse
af forpligtelser, som ordregiver i forbindelse med sin virksomhed har pådraget sig inden for
den periode, hvor virksomheden har været indehaver af gyldig tilladelse. Dette gælder
uanset om forpligtelsen er pådraget før stiftelsen af den nye garantistillelse. Krav, der er
anmeldt i henhold til den oprindelige garanti, overgår til den ny garanti ved
Færdselsstyrelsens frigivelse af den oprindelige garanti. Der kan ikke ske udbetaling for
samme krav i både den oprindelige og den nye garantistillelse.
Den ny garantistiller skal ved overtagelse af garantiforpligtelsen straks underrette
Færdselsstyrelsen herom.
Den oprindelige garantistiller frigives først ved Færdselsstyrelsens meddelelse
herom.
5. I forbindelse med fornyelse af ordregivers tilladelser ved disses udløb vil garantien kunne
forlænges for en ny gyldighedsperiode. I så fald er krav, som er opstået forud for
fornyelsen af tilladelsernes gyldighedsdato, fortsat omfattet af garantien. Garantien skal
ved forlængelse have en påtegning af følgende ordlyd: "Nærværende garanti, der overfor
(xxx)
alle og enhver dækker indtil et beløb på DKK
skriver
_(xxx)_
danske kroner, forlænges
(xxx)
_” (ny
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gyldighedsperiode, der fastsættes som angivet under pkt. 3). Der indsendes en bekræftet
kopi af den forlængede garanti til Færdselsstyrelsen, jf. pkt. 19 nedenfor.
6. Garantien kan inden gyldighedsperiodens udløb helt eller delvist frigives af
Færdselsstyrelsen efter skriftlig anmodning fra garantistiller eller ordregiver, såfremt
ordregiver helt eller delvist ophører med at drive virksomhed, og samtlige omhandlede
tilladelser er afleveret til Færdselsstyrelsen.
Garantien udløber i disse tilfælde 6 måneder efter den dato, hvor Færdselsstyrelsen
har modtaget de omhandlede vognmandstilladelser.
Såfremt det fastsatte krav om egenkapital helt eller delvist dokumenteres opfyldt på anden
vis (der henvises til Færdselsstyrelsens vejledning om opgørelse af egenkapital), kan
garantien helt eller delvis frigives af Færdselsstyrelsen.
I disse tilfælde frigives garantien helt eller delvist ved Færdselsstyrelsens modtagelse af
dokumentation for egenkapital.
7. Garantien er uopsigelig for garantistiller i gyldighedsperioden.
8. Krav under garantien anmeldes skriftligt over for garantistiller. Garantistiller kan ikke selv
søge sig fyldestgjort i garantibeløbet for krav under garantien mod ordregiver i forbindelse
med sit engagement med denne. Garantistiller kan dog, såfremt garantibeløbet indgår i en
rekonstruktion, konkurs, akkordforhandling, gældssanering, tvangsopløsning eller
dødsbobehandling ved bobestyrer, jf. pkt. 14, 15 og 17 anmelde og opnå fyldestgørelse
for andre eventuelle krav jf. pkt. 2, der ikke hidrører fra udbetaling af garantibeløbet, på
lige fod med andre kreditorer.
Er den oprindelige garanti blevet frigivet, og en ny garantistiller indtrådt, jf. pkt. 4, kan den
oprindelige garantistiller gøre krav gældende i henhold til den ny garanti på lige fod med de
øvrige kreditorer. Dette gælder dog ikke krav, som måtte være udbetalt i henhold til den
oprindelige garanti.
9. Udbetaling under garantien sker til en kreditor, hvis krav er gyldigt anmeldt, og som har
dokumenteret, at kravet er stiftet i forbindelse med ordregivers virksomhed, når ordregiver
skriftligt over for garantistiller har godkendt udbetaling.
Såfremt ordregiver ikke samtykker i udbetaling, kan udbetaling kun ske, når
eksekutionsfristen uden påanke er udløbet i henhold til dom eller kendelse, herunder
kendelse truffet i henhold til § 20, stk. 2 i lov om arbejdsretten, eller når forfaldstid er
indtrådt i henhold til retsforlig eller forlig indgået for en faglig eller anden voldgiftsret, eller
i henhold til udenretligt indgået forlig, som i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 4, kan
danne grundlag for fuldbyrdelse, samt til dækning af krav, som i lovgivningen er tillagt
udpantningsret, jf. retsplejelovens § 478, stk. 2.
Er betingelserne for udbetaling opfyldt samtidigt for flere krav, dvs. krav der er anmeldt
indenfor samme bankdag, sker udbetaling forholdsmæssigt i forhold til kravenes størrelse,
såfremt (rest)garantiens dækningssum ikke fuldt ud kan rumme kravene.
10. Såfremt garantistiller i garantiens gyldighedsperiode har modtaget anmeldelse af krav
dokumenteret i form af kopi af indleveret stævning eller klageskrift, fremsendt med
anbefalet brev, hvoraf fremgår, at rets- eller voldgiftssag om et krav omfattet af garantien
er påbegyndt, vil garantien fortsat dække sådanne krav, også efter at garantiens
gyldighedsperiode er udløbet. Udbetaling sker under de i pkt. 9 angivne betingelser.
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11. Garantiens dækningsbeløb nedskrives uden særlig meddelelse herom i takt med
stedfundne udbetalinger. Nedskrivningen af garantien sker med virkning over for enhver
aktuel eller fremtidig kreditor.

12.Garantistiller skal underrette Færdselsstyrelsen om eventuelle udbetalinger på baggrund af
garantien. Hvis garantiens beløb - efter en udbetaling - opskrives til det oprindelig
garantibeløb, skal Færdselsstyrelsen ligeledes have underretning om denne opskrivning.
13. Hvis der vedrørende ordregiver til skifteretten indgives begæring om rekonstruktion,
konkurs, akkordforhandling, gældssanering eller tvangsopløsning, kan udbetaling under
garantien ikke ske, før der er truffet beslutning om begæringen, jf. pkt. 14, 15 og 16.
14. Fører rekonstruktionsbehandlingen eller begæringen om akkordforhandling, gældssanering
eller tvangsopløsning til en akkord, indgår garantibeløbet ved vurdering af akkorddividendens størrelse og kan udbetales til fordeling mellem de berettigede kreditorer som et led i
akkorden.
15. Fører rekonstruktionsbehandlingen eller begæringen om konkurs, akkordforhandling,
gældssanering eller tvangsopløsning til afsigelse af konkursdekret eller anden form for
tvangsopløsning eller ved gældssanering til afsigelse af kendelse fra skifteretten, træffer
bobestyreren, ved gældssanering skifteretten, beslutning om frigivelse af garantien overfor
garantistiller, når boet og kreditorerne har fået dækning for eventuelle krav i henhold til
garantien.
16. Trækkes begæringen om konkurs eller akkordforhandling eller gældssanering eller
tvangsopløsning tilbage, kan udbetaling fortsat ske under de i pkt. 9 angivne betingelser.
17. I et dødsbo, der behandles efter reglerne om behandling ved bobestyrer, finder pkt. 13 og
pkt. 15 anvendelse, således at udbetaling under garantien ikke kan finde sted efter
dødsfaldets indtræden, og således at bobestyreren træffer beslutning om frigivelse af
garantien overfor garantistiller, når boet og kreditorerne har fået dækning for eventuelle
krav i henhold til garantien.
18. Eventuelle udbetalinger under garantien kan omstødes efter konkurslovens regler om
betalinger foretaget af skyldneren selv.
19. Den originale garanti opbevares af garantistiller, som sender en bekræftet kopi heraf til
Færdselsstyrelsen.
20. Eventuelle tvister vedrørende denne garanti skal afgøres efter dansk ret og ved en dansk
domstol.
Dato
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Bankens stempel og underskrift

