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

KLs høringssvar vedr. lovændring af inddrivelses-
loven vedr. forsyningsselskaber

Skatteministeriet har 30. august 2019 sendt forslag til ændring af lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteindberetningsloven 
(Kommunale forsyningsvirksomheders valg af privat inddrivelse, 
restanceinddrivelsesmyndighedens overvæltning af omkostninger på 
skyldner ved inddrivelse i udlandet og ophævelse af fradragsret for renter af 
fordringer under inddrivelse) i høring.

KL finder det som udgangspunkt positivt, at Skatteministeriet giver nye 
muligheder for forsyningsselskaberne til at kunne inddrive udeståender ved 
hjælp af privat inddrivelse. KL noterer sig, at det også er hensigten, at de 
kommunalt ejede forsyningsselskaber skal have mulighed for at lægge 
omkostningerne ved den private inddrivelse på skyldneren. 

KL finder dog, at den foreslåede ordning med til- og fravalg er for ufleksibel. 
En fremtidig anvendelse af privat inddrivelse baseres på en ultimativ 
svarfrist, der ligger 3 måneder fra lovens ikrafttræden 1. januar 2020. 
Samtidig er der tale om et valg, der kun kan foretages en gang og skal 
gælde alle selskabets fordringer. 

Det bør være muligt for forsyningsselskaberne til enhver tid at kunne træffe 
valget om at gøre brug af privat inddrivelse. Alternativt bør det være muligt, 
at der gives f.eks. bindingsperioder af et par års varighed, hvorefter der 
åbnes for mulighed for omvalg af, om selskabet ønsker offentlig eller privat 
inddrivelse. Det afgørende må være, at selskabet ikke samtidig forsøger at 
opkræve fordringen via offentlig og privat inddrivelse. 

KL bemærker, at valget af privat inddrivelse vil føre til, at 
forsyningsselskaberne ikke længere vil kunne benytte de inddrivelsesskridt, 
der er mulige, når der inddrives i offentligt regi i form af modregning og 
lønindeholdelse. På baggrund af høringsmaterialet er det dog ikke muligt at 
vurdere, om den aktuelle anvendelse af modregning og lønindeholdelse er 
centrale for at kunne inddrive, hvorfor KL efterlyser, at data bliver 
tilgængelige, så forsyningsselskaberne kan træffe afgørelse på et oplyst 
grundlag. Fristen på 3 måneder bør forlænges, netop for at sikre, at 
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forsyningsselskaberne kan træffe beslutning om inddrivelse på grundlag af 
valide økonomiske beregninger.   
Forslag om brug af privatretlige inkassoomkostninger
I lovforslaget lægges der op til, at for de forsyningsselskaber, der vælger at 
gøre brug af privat inddrivelse, vil overvæltning af omkostninger på skyldner 
i forbindelse med inddrivelsen være reguleret ud fra rentelovens regler, som 
for alle øvrige private aktører.

Det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at de kommunalt ejede 
forsyningsvirksomheders fordringer som udgangspunkt vil være 
offentligretlige, da kunderne typisk ved lov vil være forpligtede til at modtage 
ydelsen. Det er uklart, om det med lovforslaget sikres, at de, der vælger 
enten privat eller offentlig inddrivelse i begge tilfælde er sikret, at der er 
udtrykkelig hjemmel til, at skyldneren betaler omkostningerne i forbindelse 
med inddrivelsen.   

På grund af høringsfristen har det ikke været muligt at nå at behandle 
lovudkast og høringssvar politisk. Der tages derfor forbehold for dette. 

Med venlig hilsen

Erling Friis Poulsen
Afdelingschef  


