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Skatteministeriet
Att: Allan Caspersen
E-mail:ac@skm.dk

Svar på høring om lovændring af inddrivelsesloven

Skatteministeriet har den 10. december 2018 sendt forslag til ændring af 
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, opkrævningsloven og 
forskellige andre love (modregning med opkrævningsfordringer og 
udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.) i høring. 

Ministeriet skriver, at hensigten med lovforslaget er at sikre en korrekt og 
effektiv inddrivelse, samt at skabe et sikkert hjemmelsgrundlag for 
modregning med fordringer, der er under opkrævning

Det er vanskeligt at være uenig i hensigten om at sikre korrekt og effektiv 
inddrivelse. Dog er lovforslaget flere steder uklart beskrevet, derfor har 
det været vanskeligt for KL at vurdere omfang og konsekvenser af de 
ændringer som foreslås. KLs bemærkninger er således afgivet på det 
grundlag. KL stiller sig til rådighed for en dialog med Skatteministeriet 
med henblik på en konkretisering. 

KL vurderer umiddelbart at det er uhensigtsmæssigt kommunernes 
arbejde på opkrævningsområdet kan blive yderligere reguleret, idet 
Skatteministeren kan fremsætte regler på opkrævningsområde, ligesom 
Gældsstyrelsen fremover kan fravælge at gennemføre modregning i krav, 
der ligger i EFI/DM, og at oprydningsarbejdet ift. ældre krav 
nedprioriteres.

Forslag om Skatteministerens udvidede hjemmelsgrundlag på 
opkrævningsområdet
Restanceinddrivelsesmyndigheden får udvidede hjemmelsbestemmelser, 
så det frem til 31. december 2021 også omfatter opkrævningsområdet. 
Der henvises i lovforslaget til nødvendigheden af at skabe større 
sikkerhed, idet der er fundet datafejl i krav, der ligger til modregning i 
EFI/DMI.

I lovforslaget lægges op til at Skatteministeren kan fastsætte regler 
relateret til Gældsstyrelsens håndtering af modregningsopgaven. KL vil 
gerne gøre opmærksom på det faktum at opkrævningsområdet er i dag 
reguleret af de ressortministerier, der hver især har udstedt lovgivning på 
fagområdet og er derfor kendetegnet ved høj kompleksitet. KL har derfor 
en bekymring om at lovændringen vil tilføre det yderligere kompleksitet. 
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KL har derudover vurderet at det vil være hensigtsmæssigt med en 
lovforenkling på opkrævningsområdet, og har taget dette op i samarbejde 
med Finansministeriet. 

Forslag om, at Gældsstyrelsen kan undlade at foretage modregning
Generelt fremsættes en række ændringsforslag med det formål at lette 
den administrative byrde for Gældsstyrelsen i oprydningsarbejdet med de 
krav, der ligger i EFI/DMI. Det er en dog uklart for KL hvad dette præcis 
indebærer, men det forstås umiddelbart som, Gældsstyrelsen kan 
undlade at modregne, hvis det det kræves at der rettes en fejl eller det at 
retskraftvurdere et krav tager tid. KL finder det vigtigt at få prioriteret 
retskraftvurdering af kravene. Dette af hensyn til at borgernes gæld til det 
offentlige ikke vokser yderligere, og at kommunernes restancer inddrives.

Forslag om ændring af dækningsrækkefølgen for krav der ligger i 
EFI/DMI
Endelig stilles der forslag om at fravige dækningsrækkefølgen for 
fordringer fra perioden 1. april 2016 til 31. december 2019. Det vil alt 
andet lige få den konsekvens at de kommunale krav, der ligger i det 
gamle inddrivelsessystem EFI/DMI, får en lavere prioritet i 
dækningsrækkefølgen end de krav, som kommer ind i det nye 
inddrivelsessystem PSRM. Som følge deraf vil kommunerne have en 
ringere muligheder for at få inddrevet de krav, som i dag ligger til 
inddrivelse hos Gældsstyrelsen. 

Det vurderes af Skatteministeriet, at lovforslaget ikke har økonomiske 
konsekvenser for kommunerne. KL vurderer imidlertid, at lovforslaget 
potentielt kan indebære, at et større antal kommunale fordringer vil ligge 
ubehandlet som følge af manglende modregning og nedprioritering af 
retskraftvurdering, samt lavere prioritet i dækningsrækkefølgen. Der er 
derfor en risiko for, at fordringer vil miste værdi og i sidste ende risikerer 
at blive afskrevet. 

Der tages forbehold for, at det ikke har været muligt at få høringssvaret 
politisk behandlet i KL.

Med venlig hilsen

Kontorchef
Pia Færch  


	Svar på høring om lovændring af inddrivelsesloven

