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Nationalbanken ombytter mønter
og sedler efter følgende regler:

Mønter
Både nye og gamle mønter ombyttes. Ved gamle

derfor henvende sig i det pengeinstitut, hvor de

mønter forstås mønter fra tidligere møntserier, der

har konto.

ikke er ugyldige.
Bankoverførsel af det optalte beløb
Siden 1. januar 2011 har Nationalbanken kunnet

Det optalte beløb kan overføres til en konto i et

afvise ombytning af mønter, der er væsentligt be-

dansk pengeinstitut i kroner eller via Nationalban

skadigede eller slidte, eller som har været udsat for

kens kommercielle bankforbindelse til en udenlandsk

en behandling, som har haft eller med rimelighed

konto i EUR, USD, GBP, CHF, SEK eller NOK.

kunne forventes at have modificerende virkninger
(fx kemisk eller anden bevidst manipulation).

Gebyrer
Virksomheder og privatpersoner, der ønsker det

Udgangspunktet er, at sådanne mønter ikke om

optalte beløb fra ombytning af mønter og/eller

byttes. Hvis eventuelle væsentligt beskadigede

sedler overført til en konto, opkræves følgende

mønter ønskes tilbageleveret, skal det udtrykkeligt

gebyrer for overførslen:

tilkendegives ved indleveringen af mønterne. Na
tionalbanken vil inden tilbageleveringen valse møn

•

terne. Mønterne skal – for egen regning – afhentes
på Nationalbankens adresse senest en måned efter

For overførsel til en konto i et dansk
pengeinstitut opkræves 50 kr.

•

meddelelse herom.

For overførsel til en konto i et udenlandsk
pengeinstitut opkræves 125 kr.

Nationalbanken ombytter beskadigede mønter,

Virksomheder og personer, der agerer i kommercielt

som ikke falder ind under kategorien væsentligt

øjemed eller indsamler mønter fra offentligheden,

beskadigede, jf. ovenfor. Ved beskadigede mønter

opkræves desuden følgende gebyrer for ombytning

forstås mønter, som er i en sådan tilstand, at de ikke

af mønter:

kan recirkuleres.
•

For hver ombytning opkræves et grundgebyr

1. oktober 2008 ophørte 25-øren med at være

på 250 kr. Desuden opkræves et gebyr på 3 pct.

gyldig som betalingsmiddel, og pr. 1. oktober 2011

af det optalte beløb.

blev den endeligt ugyldiggjort – også i forhold til
Nationalbanken. 25-ører ombyttes herefter ikke.

•

For beskadigede mønter er gebyret 6 pct. af
det optalte beløb.

Sedler

Forsendelse af mønter

Alle sedler udstedt efter 1945, som ikke er farvede

Ved forsendelse af mønter fra udlandet til Danmark

eller beskadigede, ombyttes.

kan Nationalbanken og Den Kgl. Mønt ikke anfø
res som modtager af mønterne. Virksomheder og

Efter anmodning fra et pengeinstitut kan National

privatpersoner, der ønsker at aflevere mønter til

banken ombytte farvede eller beskadigede sedler.

ombytning i Nationalbanken, må således sørge for –

Privatpersoner og virksomheder, som er kommet i

eksempelvis via en anden modtager i Danmark – at

besiddelse af farvede eller beskadigede sedler, skal

mønterne kan afleveres til Nationalbanken, uden

at indførelsen i Danmark medfører nogen be
talingsmæssige forpligtelser for Nationalbanken,
herunder til at betale told og moms.
Virksomheder og privatpersoner skal være op

Nye mønter sorteres og
pakkes på følgende måde
Denominationer (kr.):

Tabel 1

Antal enheder pr. pose
20

600

10

800

(ca. 75.000 kr.) eller mere, skal angive beløbet

5

800

til SKAT. Vejledning herom kan findes på SKAT’s

2

1.000

hjemmeside (link).

1

2.000

0,5

1.200

mærksomme på, at de ved indrejse i Danmark
med et kontantbeløb, der svarer til 10.000 euro

Nationalbanken kan ikke vejlede om forsendelse
af mønter til Danmark, herunder om de danske
told- og momsregler.

Gamle mønter sorteres og
pakkes på følgende måde

Tabel 2

Pakning
Mønter bedes sorteret, så beskadigede mønter

Denominationer (kr.):

pakkes for sig. Se tabel 1 og 2.
Vurdering af mønter
Ved ombytning af mønter vurderer Nationalbanken

Antal enheder pr. pose
10

600

5

400

2

500

1

1.000

konkret, om mønterne er væsentligt beskadigede.
Hvis Nationalbanken på baggrund af den fysiske
undersøgelse af mønterne vurderer, at det er nød

Kontakt Kontantforsyning

vendigt, kan Nationalbanken få foretaget yderligere

Ekspeditionskassen har åbent hverdage kl. 1013.

analyser af enkelte eksemplarer af de indleverede
mønter, herunder mønternes legering, struktur,

Ekspeditionskassen

overflade mv.

Danmarks Nationalbank
Havnegade 5

Giver analyserne eller omstændighederne i øvrigt

1093 København K

anledning hertil, kan Nationalbanken kontakte
politiet med henblik på en nærmere undersøgelse

Tlf.: 3363 7069

af mønterne.

Mail: coins@nationalbanken.dk (link).

De indleverede mønter kan ikke ombyttes, før
eventuelle analyser og videre undersøgelser,
herunder også fra politiets side, er afsluttet.

