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Betaling for Kronos i 2017 

Det nuværende Kronos planlægges at have sidste åbningsdag den 12. 

april 2017 og afløses af Kronos2 den 18. april 2017 (efter påske). 

Priserne for deltagelse i Kronos justeres normalt hvert år i januar måned. 

Denne justering vil ikke blive foretaget i januar 2017. Det faste månedlige 

kontingent opkrævet i 2016 fortsætter således i resten af Kronos' levetid. 

Det samme gælder transaktionspriser og ekspedientafgifter. 

Prisstrukturen i Kronos er beskrevet på Nationalbankens hjemmeside. 

Den månedlige Kronos-opkrævning fortsætter til og med april 2017, selv 

om Kronos lukker den 12. april 2017. Til gengæld træder Kronos2-

opkrævningen først i kraft fra maj 2017.  

For april 2017 opkræves: 

 det månedlige Kronos-kontingent samt ekspedientafgifter for en fuld 

måned, 

 betaling for transaktioner foretaget i Kronos til og med systemets sid-

ste åbningsdag (12. april 2017).  
 

Med Kronos2 introduceres en ny prismodel, hvor transaktionspriser og 

ekspedientafgifter falder bort, og hvor opkrævningen alene består af et 

fast månedligt kontingent. Niveauet for de samlede omkostninger til op-

krævning via det faste kontingent kommer til at stige i forhold til niveauet 

i Kronos. Også modellen til fordeling blandt deltagerne bliver omlagt.  

Omkostningsestimat samt model til fordeling er beskrevet i Nationalban-

kens brev af 28. juni 2016, sendt til deltagerne via brancheforeningerne. 

Hver deltager vil inden udgangen af marts 2017 få besked om det præci-

se Kronos2-kontingent, som vil blive opkrævet fra og med maj 2017. 

Betaling for sikkerhedsdepoter i 2017 

Den månedlige betaling for sikkerhedsdepoter, der opkræves af VP, vil 

også forblive uændret til og med april 2017. 

Der vil ikke blive opkrævet særskilt betaling for sikkerhedsdepoter efter 

overgangen til Kronos2.  
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Afregning af forskel mellem udgifter og indtægter i Kronos 

I den prisjustering, der normalt finder sted hvert år i januar, bliver der 

taget højde for differencen mellem det foregående års faktiske udgifter 

og faktiske indtægter.  

Denne regulering vil blive foretaget for perioden 1. januar 2016 – 30. april 

2017, når Kronos er lukket, og sidste opkrævning er foretaget. Differen-

cen afregnes i 3. kvartal 2017 samtidig med opkrævning af projektom-

kostningen for Kronos2. 

Dato og beløb meddeles deltagerne forud for opkrævning. 

Mere information 

Mere information om overgangen fra Kronos- til Kronos2-opkrævning 

følger inden udgangen af marts 2017. 
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