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Skatteministeriet 

Att.: Allan Caspersen 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

17. januar 2017 

Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige 

Dansk Erhverv har den 20. december 2016 modtaget et lovforslag om ændring af lov om inddri-

velse af gæld til det offentlige og forskellige andre love (Forenkling af regler om inddrivelse af 

gæld til det offentlige m.v.) i høring. 

 

Lovforslaget giver Dansk Erhverv anledning til følgende bemærkninger. 

 

Delegation af inddrivelsesopgaven til private 

Dansk Erhverv arbejder for en mindre og mere effektiv offentlig sektor. I den forbindelse er det af 

afgørende betydning, at opgaver løses der, hvor de løses bedst og billigst. Derfor mener Dansk Er-

hverv, at der i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige bør indsættes udtrykkelig hjemmel til, 

at private virksomheder kan bistå restanceinddrivelsesmyndigheden med inddrivelsen.  

 

Ved at udbyde inddrivelsesopgaven på et marked med konkurrence mellem flere leverandører, vil 

det offentlige kunne opnå betydelige effektivitetsgevinster, hindre tab af skattekroner samt kunne 

bruge de private leverandørers kompetencer på markedet til at udvikle og forbedre opgavevareta-

gelsen.  

 

Det er på den baggrund også Dansk Erhvervs holdning, at myndighedsaspektet ikke bør være til 

hinder for, at inddrivelsesopgaven udliciteres.  

 

Alle inddrivelsesskridt skal anvendes over for flest mulige fordringer 

Det foreslås i lovforslaget, at fordringer, der modtages til inddrivelse, i videst muligt om-
fang skal kunne inddrives med alle tilgængelige inddrivelsesskridt, dvs. afdragsordnin-

ger, lønindeholdelse, modregning, udpantning (udlæg) mv., så antallet af særspor i syste-

met minimeres. 

 

Dansk Erhverv kan generelt tilslutte sig en sådan forenkling af inddrivelsessystemet. Dette må 

dog ikke ske på bekostning af retssikkerheden for erhvervslivet. Det skal således sikres, at der ikke 

kan ske inddrivelse af virksomhedernes gæld, hvis der er tvivl om fordringens retskraft. 
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


