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Skatteminister Karsten Lauritzen 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

 

  

Inddrivelse af kommunernes restancer 

Som skatteministeren allerede er bekendt med, har suspensionen af den 

automatiske inddrivelse via EFI betydelige konsekvenser for kommu-

nerne. Kommunerne mangler lige nu gennemsnitligt 60 mio. kr. hver må-

ned som følge af den suspenderede inddrivelse.  

 

Kommunerne har aktuelt 3,4 mia. kr. til inddrivelse hos SKAT. Det beløb 

bliver større for hver måned, så længe der ikke foretages inddrivelse. Og 

ifølge KL’s oplysninger vil det tidligst ske i fjerde kvartal 2016. Tålmodig-

heden med de manglende inddrivelser og væksten i de summer, kommu-

nerne ikke får i kommunekassen er på en alvorlig prøve og ved at være 

opbrugt. 

 

KL vil på den baggrund foreslå, at staten afkøber de kommunale restan-

cer. Vi opfordrer til, at der snarest indledes forhandlinger herom.  

 

En af konsekvenserne ved suspensionen af EFI er, at der ikke sker den 

sædvanlige modregning i børne- og ungeydelsen, for restancer for beta-

ling af dag- og klubtilbud. Disse indebærer kvartalsvis normalt dækning af 

daginstitutionskrav svarende til ca. 50 mio. kr.  

 

I oktober måned skete der ingen modregning, og Skatteministeriet har 

endnu ikke kunnet sandsynliggøre, at modregning vil finde sted i forbin-

delse med næste kørsel i januar. Det er KL’s bekymring, at dette ikke vil 

ske.  

 

Som konsekvens af den fortsat manglende modregning i SKAT er KL der-

for gået i dialog med Udbetaling Danmark om at foretage modregningen 

fremadrettet. Dette har Udbetaling Danmark hjemmel til i egen lovgivning.  

 

KL er derfor sindet at anbefale kommunerne at sende deres daginstituti-

onsrestancer til modregning i Udbetaling Danmark snarest.  

 

Der er i dag områder, hvor snitfladen mellem SKAT og kommunerne ikke 

er optimal med stort administrativt ressourceforbrug og ineffektiv inddri-

velse til følge. Det gælder fx inddrivelse af ejendomsskat. KL skal derfor 

foreslå, at der indledes drøftelser om tilrettelæggelse af mere hensigts-

mæssige snitflader mellem kommunerne og SKAT på inddrivelsesområ-

det. 
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Endelig vil KL gerne kvittere for, at du har tilkendegivet, at der kan kigges 

på, at lade kommunerne spille en rolle i forhold til den fremtidige inddri-

velse af kommunale restancer.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Damm 

Kristian Wendelboe 

 


