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Fremsat den 8. oktober 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag
til

Lov om ændring af forskellige love m.v.
(Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige)»

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460
af 12. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 18.
april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 27 a udgår »eller lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig eller almindelig førtidspension m.v.,«.

2. § 95, stk. 2, 3 og 5, ophæves og i stk. 4 udgår »efter reglerne
i stk. 1-3«.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

3. I overskriften til kapitel 12 indsættes efter »Tilbagebeta-
ling«: »m.v.«

4. I § 96 indsættes efter »dag- eller klubtilbud efter«:
»dagtilbudsloven eller«

5. § 116 ophæves.

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august 2007, som ændret
senest ved lov nr. 482 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

1. § 84, stk. 9, 2. pkt., og § 85 b ophæves.

2. I § 86, stk. 4, ændres »stk. 1 og 14« til: »stk. 1 og 12«.

3. § 86, stk. 11, 2. og 3. pkt., stk. 12 og stk. 13, ophæves.
Stk. 14 bliver herefter stk. 12.

4. I § 86, stk. 14, der bliver stk. 12, ændres »stk. 3-13« til:
»stk. 3 – 11«.

5. § 86 a, stk. 4, 2. og 3. pkt., stk. 5 og stk. 6, ophæves.

6. Kapitel 16 c ophæves.

§ 3

I lov nr. 1540 af 20. december 2006 om ændring af lov om
arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv
beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om
påligningen af indkomstskat til staten, foretages følgende
ændring:

1. § 1, nr. 29, og § 5, stk. 5, ophæves.

§ 4

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154
af 7. marts 2006, som ændret senest ved lov nr. 517 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

1. § 51, stk. 2 og 3, § 51 a og § 52, stk. 6 og 7, ophæves.

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 871 af 6. juli
2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 108 af 28. februar 2008,
foretages følgende ændringer:

1. § 28, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 28 a ophæves.

§ 6

I lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1043 af 28.oktober 2005, som ændret
senest ved § 19 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende
ændring:

1. §§ 12 a og 12 b ophæves.
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§ 7

I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007, foretages
følgende ændring:

1. § 49, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 8

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret
senest ved lov nr. 389 af 27. maj 2008, foretages følgende
ændringer:

1. § 45, stk. 6, ophæves.

2. § 55, stk. 5, ophæves.

3. § 71, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

4. § 72, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Finansministeriet

§ 9

I lov om offentlige betalinger m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 798 af 28. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 4 a. Med henblik på modregning i gæld til det offentlige
kan oplysninger i det register, der er nævnt i § 4, stk. 1, om
udbetalinger fra offentlige myndigheder videregives til et ind-
drivelsessystem administreret af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Udbetaling til betalingsmodtagerens Nemkonto eller
til en anden konto finder ikke sted, hvis told- og skattefor-
valtningen har anmodet om overførsel af udbetalingen med
henblik på hel eller delvis modregning i udbetalingsbeløbet.

Stk. 3. Ved overførsel af en udbetaling til told- og skatte-
forvaltningen efter stk. 2 anses betaling at være foretaget med
frigørende virkning for den udbetalende myndighed.

Stk. 4. Ved told- og skatteforvaltningens udbetaling af over-
skydende beløb efter gennemført modregning anses told- og
skatteforvaltningen som udbetalende myndighed.«

Justitsministeriet

§ 10

I lov om fonde og visse foreninger, jf. lovbekendtgørelse
nr. 698 af 11. august 1992, som ændret senest ved § 10 i lov
nr. 552 af 24. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 39, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

§ 11

I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer
(forældelsesloven) foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 4, affattes således:
»Stk. 4. Forældelsen afbrydes ved restanceinddrivelses-

myndighedens underretning til skyldneren om afgørelse om
indeholdelse i løn m.v.«

2. § 19, stk. 6, 2. pkt., affattes således:
»Er forældelsen afbrudt ved underretning om afgørelse om

lønindeholdelse, jf. § 18, stk. 4, regnes den nye forældelses-
frist fra det tidspunkt, da der træffes afgørelse om, at lønind-
eholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt, da
lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.«

§ 12

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1276 af 24.
oktober 2007, som ændret ved lov nr. 491 af 17. juni 2008 og
§ 1 lov nr. 498 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 121, stk. 4, 3. pkt., ophæves.

2. Overskriften efter § 122 a ændres til:

»Modregning m.v.«

3. § 122 b affattes således:
»Ubetalt parkeringsafgift kan med tillæg af omkostninger

modregnes i overskydende skat, i krav på tilbagebetaling af
vægtafgift, jf. § 6, stk. 5, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer
m.v., og i krav på tilbagebetaling af afgift af bilens brænd-
stofforbrug, jf. § 4, stk. 5, i lov om afgift efter brændstoffor-
brug for visse personbiler.«

4. 122 c og 122 d ophæves.

§ 13

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag, jf.
lovbekendtgørelse nr. 946 af 10. oktober 2005, foretages
følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om opkrævning af underholdsbidrag«
2. Overalt i loven ændres »ministeren for familie- og forbru-
geranliggender« til: »justitsministeren« og »Ministeren for
familie- og forbrugeranliggender« til: »Justitsministeren«.

3. I § 1, stk. 1-3, udgår 3 steder »og inddrivelse«.

4. § 2 affattes således:
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»Kommunalbestyrelsen opkræver efter anmodning krav på
underholdsbidrag. Restanceinddrivelsesmyndigheden opkræ-
ver dog krav på underholdsbidrag, der er omfattet af § 1, stk. 2,
mens statsforvaltningen afgør indsigelser mod eksistensen af
sådanne krav.«

5. §§ 3 – 9 ophæves.

6. I § 19, stk. 3, udgår »§§ 2 – 9 tilsvarende anvendelse ved
bidragets inddrivelse hos kautionisterne.« og i stedet indsættes
»denne lov og i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
tilsvarende anvendelse på opkrævning og inddrivelse af bi-
draget hos kautionisterne.«

7. § 21 a ophæves.

8. § 22 ophæves.

9. § 23 ophæves.

10. I § 23 b, 2. pkt., udgår » fremgangsmåden i forbindelse
med inddrivelse af underholdsbidrag« og i stedet indsættes:

»restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager
efter § 2, 2. pkt.«

§ 14

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1259 af 23.
oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 216, stk. 7, indsættes efter 2. pkt.:
»Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstids-

punktet gældende beløb før afrunding.«

§ 15

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 20.
juni 2008, som ændret senest ved lov nr. 500 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

1. § 147 g og 147 h ophæves.

2. I § 997, stk. 2, ændres » § 91, stk. 2-5« til: »§ 91, stk. 2-4«

3. I § 1013, stk. 4 ændres »§ 91, stk. 2-5« til: »§ 91, stk. 2-4«

§ 16

I lov om udpantning og om udlæg uden grundlag af dom
eller forlig, jf. lovbekendtgørelse nr. 774 af 18. november
1986, foretages følgende ændring:

1. § 1 ophæves.

§ 17

I lov om fuldbyrdelse af straf, jf. lovbekendtgørelse nr. 1337
af 3. december 2007, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 500
af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 91, stk. 2 ophæves.

Klima- og energiministeriet

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 2-4

§ 18

I lov om CO2 -kvoter, jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 9.
maj 2008, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 7-9, ophæves.

Kulturministeriet

§ 19

I lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.
914 af 20. august 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 32-34 ophæves.

§ 20

I lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og
bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1088 af 29. august 2007,
foretages følgende ændring:

1. §§ 33 b og 33 c ophæves.

§ 21

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.
lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007, foretages
følgende ændring:

1. §§ 71 og 71 a ophæves.

Miljøministeriet

§ 22

I lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, foretages
følgende ændring:

1. § 10 stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

§ 23

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.
747 af 21. juni 2007, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 508
af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 57 affattes således:
»Betales gebyrer efter § 53 og udgifter, som miljøministe-

ren har krav på at få dækket efter § 48, stk. 2 og 3, ikke rettidigt,
kan der opkræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig rente for
hver påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.«
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§ 24

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret
senest ved lov nr. 173 af 12. marts 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 64 ophæves.

§ 25

I lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21.
juni 2007, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 1, 2 pkt., ophæves.

§ 26

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af
22. december 2006, som ændret senest ved lov nr. 509 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 9 b, stk. 1, nr. 6, udgår », der tillægges udpantningsret«.

2. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke.
»Stk. 2. Gebyrer, der opkræves til dækning af omkostninger

ved den kommunale rottebekæmpelse, hæfter på vedkom-
mende ejendom med fortrinsret som for kommunale ejen-
domsskatter.«

3. I § 35 a, stk. 7 udgår », der tillægges udpantningsret«

4. § 48, stk. 5, 2. pkt., ophæves.

5. § 53, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4

6. § 55 a, stk. 2, 2. pkt. ophæves.

7. § 70, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3

8. § 88, stk. 1, 2. pkt., og 88 a ophæves.

9. I § 89 a, stk. 2, udgår »og udpantningsret«

§ 27

I lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse
m.v. af husdyrbrug, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 508 af
17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 49, stk. 3, ophæves
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2. § 72, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

3. § 73 ophæves.

§ 28

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr.
811 af 21. juni 2007, som ændret senest ved § 15 i lov nr. 508
af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 19, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. § 23, stk. 2, ophæves.

3. § 29 a ophæves.

§ 29

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, foretages
følgende ændring:

1. § 35, stk. 1 og stk. 2, 2 pkt., ophæves.

§ 30

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af
21. juni 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 508 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 92, stk. 1, § 92, stk. 2, 2. pkt., og § 92, stk. 3 og 4, ophæves.

§ 31

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 813 af 21.
juni 2007, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 508 af 17. juni
2008, foretages følgende ændringer:

1. 54, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

2. § 55, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

3. § 63, stk. 3, 2. pkt., og § 63 a ophæves.

§ 32

I lov nr. 8 af 3. januar 1992 om privat bortskaffelse af
spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt
bebyggelse, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, 2 pkt., ophæves.

§ 33

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni
2007, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 508 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 45 ophæves.

§ 34

I lov nr. 793 af 21. juni 2007 om skove, som ændret senest
ved § 8 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

1. § 40, stk. 1, 3. og 4. pkt., ophæves.
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2. § 54, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. § 58 og § 59, nr. 3, ophæves.

§ 35

I lov om støtte til de små øsamfund (østøtteloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 787 af 21. juni 2007, foretages følgende
ændringer:

1. § 4, stk. 3-5, ophæves.
Stk. 6 bliver herefter stk. 3

2. § 4 a ophæves.

§ 36

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse
og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), foretages
følgende ændring:

1. § 47 ophæves.

§ 37

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 71
af 17. januar 2007, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 508
af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 54, stk.1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

2. § 71 b ophæves.

§ 38

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 789 af 21. juni
2007, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 508 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

1. § 65, stk. 1, 3. pkt., ophæves.

2. I § 65, stk. 1, 5. pkt., udgår »udøver vandløbsmyndigheden
fortrins- og udpantningsretten efter at have fyldestgjort lån-
giver« og i stedet indsættes »fyldestgør vandløbsmyndighe-
den långiver«.

3. § 65, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration

§ 39

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 8. juli
2008, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 19, affattes således:
»Stk. 19. Er en opholdstilladelse betinget af, at den herbo-

ende person (garanten) har påtaget sig at forsørge ansøgeren,
og ydes der senere ansøgeren hjælp efter lov om aktiv social-
politik eller integrationsloven, skal kommunen kræve betaling

for hjælpen hos garanten. 1. pkt. finder ikke anvendelse for
offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik og
integrationsloven, som ydes ansøgeren, efter at den pågæl-
dende er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller en ny
opholdstilladelse på et andet grundlag.«

2. I § 9, stk. 20, udgår »Stk. 19, 3. pkt.« og i stedet indsættes:
»Stk. 19, 2. pkt.« og sidste pkt. ophæves.

3. § 40, stk. 6, 2. pkt., ophæves.

4. § 42 a, stk. 4, 4. pkt., ophæves.

5. § 43, stk. 5, ophæves.
Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

6. I § 44 a, stk. 5, udgår » 19 og«.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri

§ 40

I lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs
forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
(Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28.
april 2004, som ændret bl.a. ved § 27 i lov nr. 430 af 6. juni
2005, § 33 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 3 i lov
nr. 110 af 26. februar 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 2, ophæves.

2. § 31 a, stk. 1, 1. pkt., ophæves.

3. § 31 b ophæves.

§ 41

I lov om arbejderboliger på landet, jf. lovbekendtgørelse nr.
344 af 16. maj 1997, som ændret ved § 28 i lov nr. 430 af 6.
juni 2005, § 34 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og ved lov nr. 111
af 26. februar 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 68 a og 68 c ophæves.

§ 42

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 759 af 29. juni
2006, foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 3, ophæves.

§ 43

I lov nr. 434 af 9.juni 2004 om drift af landbrugsjorder, som
ændret ved § 7 i lov nr. 536 af 24. juni 2005, foretages følgende
ændring:

1. § 15, stk. 2 og 3, ophæves.
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§ 44

I lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning m.v. af genetisk
modificerede afgrøder, som ændret ved § 9 i lov nr. 404 af 1.
juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 15, stk. 4, ophæves.

§ 45

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret senest
ved § 3 i lov nr. 1557 af 20. december 2006, foretages følgende
ændring:

1. § 37, stk. 2-4, ophæves.

§ 46

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april
2006, som ændret senest ved § 13 i lov nr. 507 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 116 ophæves.

§ 47

I lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 29.
juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 4 a, stk. 2, ophæves.

§ 48

I lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr.
261 af 26. april 1999, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 110
af 26. februar 2008, foretages følgende ændring:

1. § 1, stk. 8, ophæves.

§ 49

I lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, som ændret
senest ved § 3 i lov nr. 538 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 45, stk. 6-8, ophæves.

§ 50

I lov nr. 318 af 31. marts 2007 om gødning og
jordforbedringsmidler m.v. foretages følgende ændring:

1. § 9, stk. 3, ophæves.

§ 51

I lov om hegn (Hegnsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af
19. januar 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 484 af 17. juni
2008, foretages følgende ændringer:

1. § 44, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Manglende betaling på anfordring af de til arbejdets
udførelse medgåede udgifter påhviler den, der har tinglyst ad-
komst på ejendommen, og beløbene har samme fortrinsret i
ejendommen som offentlige skatter og afgifter.«

2. § 44, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Hegnsynets vederlag og øvrige udgifter påhviler

den, der har tinglyst adkomst på ejendommen, og beløbene
har samme fortrinsret i ejendommen som offentlige skatter og
afgifter.«

3. § 44, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 52

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret
senest ved § 1 i lov nr. 105 af 20. februar 2006, foretages
følgende ændring:

1. § 55, stk. 2-4, ophæves.

§ 53

I lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfordeling og offentligt
køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m.
(jordfordelingsloven), som bl.a. ændret ved § 4 i lov nr. 536
af 24. juni 2005 og senest ved lov nr. 1553 af 20. december
2006, foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, affattes således:

»§ 21. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrive misligholdte statslån ydet ef-
ter de indtil den 1. juli 1990 gældende regler.«

2. § 21, stk. 2, ophæves.

3. § 21, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på lån

ydet i henhold til
1) lov om oprettelse og supplering af mindre landbrug m.m.

(statshusmandsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af
10. april 1967

2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til sammenlægning,
supplering samt oprettelse af jordbrug m.m.,

3) lov nr. 357 af 22. december 1954 om udlån til visse land-
brugsejendommes overtagelse til selveje og

4) de ældre jordlove.«

§ 54

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf.
lovbekendtgørelse nr. 92 af 8. februar 2001, som ændret ved
§ 29 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 35 i lov nr. 431 af 6. juni
2005 og lov nr. 1393 af 21. december 2005, foretages følgende
ændring:

1. §§ 6 a og 6 b ophæves.
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§ 55

I lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 61 af 19. januar 2007, som ændret ved
§ 5 i lov nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 2, udgår », og kan om fornødent inddrives ved
udpantning«.

2. § 6, stk. 3 og stk. 4 ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

3. I § 7, stk. 3, 1. pkt., ændres »§ 6, stk. 5« til: »6, stk. 3«.

§ 56

I lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1081 af 22. december 1993, som ændret
ved § 11 i lov nr. 404 af 1. juni 2005, § 30 i lov nr. 430 af 6.
juni 2005, § 36 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 9 i lov nr. 404
af 8. maj 2006 og § 31 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages
følgende ændring:

1. §§ 12 og 12 a ophæves.

§ 57

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse
nr. 676 af 9. august 1995, som ændret bl.a. ved § 31 i lov nr.
430 af 6. juni 2005, § 37 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest
ved § 29 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende
ændring:

1. §§ 19 og 19 a ophæves.

§ 58

I lov om plantenyheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 1.
marts 2001, som ændret ved § 6 i lov nr. 967 af 4. december
2002 og § 7 i lov nr. 1430 af 21. december 2005, foretages
følgende ændring:

1. § 25, stk. 2, ophæves.

§ 59

I lov om planteskadegørere, jf. lovbekendtgørelse nr. 760
af 29. juni 2006, foretages følgende ændring:

1. § 11, stk. 2, ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 60

I lov om statsgaranti for gældssaneringslån til jordbrugere,
jf. lov nr. 268 af 6. maj 1993, som ændret ved lov nr. 1108 af
22. december 1993, § 32 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 38
i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. §§ 14 og 14 a ophæves.

§ 61

I lov om strukturforanstaltninger vedrørende
fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 3. maj 2001,
som bl.a. ændret ved § 2 i lov nr. 967 af 4. december 2002 og
senest ved § 69 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende
ændring:

1. §§ 17 og 17 a ophæves.

§ 62

I lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til
økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som ændret bl.a.
ved § 34 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 40 i lov nr. 431 af 6.
juni 2005 og senest ved § 6 i lov nr. 536 af 24. juni 2005,
foretages følgende ændring:

1. §§ 22 og 22 a ophæves.

§ 63

I lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre
landbrug m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1172 af 16. december
1992, som ændret bl.a. ved § 35 i lov nr. 430 af 6. juni 2005
og senest ved § 41 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages
følgende ændring:

1. §§ 20 a og 20 b ophæves.

§ 64

I lov om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 856 af 25. august 2008, foretages
følgende ændringer:

1. Efter § 22 udgår overskriften:
»Inddrivelse af tilgodehavender«

2. §§ 23 og 23 a ophæves.

3. § 29, stk. 2, 2.-4. pkt., og stk. 3-7, ophæves.
Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 65

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af
innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-,
jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven), som ændret
bl.a. ved § 38 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 44 i lov nr. 431
af 6. juni 2005, § 70 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og senest ved
lov nr. 488 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 18 og18 a ophæves.

§ 66

I lov nr. 1552 af 20.december 2006 om udvikling af fiskeri-
og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven), som ændret
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ved § 32 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende
ændringer:

1. Efter § 7 udgår overskriften:

»Inddrivelse af tilgodehavender«

2. §§ 8 og 9 ophæves.

§ 67

I lov 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne
(landdistriktsloven), som ændret ved § 33 i lov nr. 523 af 6.
juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 udgår overskriften:
»Inddrivelse af tilgodehavender«.«

2. Efter § 8 udgår overskriften:

»Eftergivelse af tilgodehavender«

3. §§ 8 og 9 ophæves.

§ 68

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 6. juni 1995,
foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

§ 69

I Økologilov, jf. lovbekendtgørelse nr. 463 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 16, stk. 3-5, ophæves.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse

§ 70

I lov om apoteksvirksomhed (Apotekerloven), jf.
lovbekendtgørelse nr.855 af 4. august 2008, foretages
følgende ændring:

1. §§ 71 a og 71 c ophæves.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling

§ 71

I lov om teknologi og innovation, jf. lovbekendtgørelse nr.
835 af 13. august 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 11 ophæves.

2. §§ 12 og 12 a ophæves.

Skatteministeriet

§ 72

I lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og
råstofafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.1165 af 27.
november 2006, som ændret ved lov nr. 529 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 29 ophæves.

§ 73

I lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i
foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 416 af 26. juni 1998,
som senest ændret ved § 83 i lov nr. 428 af 6. juni 2005,
foretages følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 74

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse
nr. 57 af 30. januar 2008, foretages følgende ændring:

1. § 35 ophæves.

§ 75

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf.
lovbekendtgørelse nr. 599 af 11. juni 2007, foretages følgende
ændring:

1. § 16 a ophæves.

§ 76

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf.
lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som senest
ændret ved lov nr. 1583 af 20. december 2006, foretages
følgende ændring:

1. § 28 b ophæves.

§ 77

I lov om afgift af dødsboer og gaver, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1159 af 4. oktober 2007, som ændret ved lov nr. 521 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 39 stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg af renter og om-

kostninger inddrives hos arvinger og legatarer efter reglerne i
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

2. § 39, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med tillæg af renter og

omkostninger inddrives hos gavemodtager eller gavegiver ef-
ter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

3. § 40, stk. 1, affattes således:
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»Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber, pengeinstitutter,
pensionskasser m.fl. og repræsentanter for udenlandske for-
sikringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6, kan inddrives
efter reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.«

§ 78

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421
af 3. maj 2006, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 528 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 17 b ophæves.

§ 79

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-
akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf.
lovbekendtgørelse nr.1251 af 6. december 2006, foretages
følgende ændring:

1. § 28 ophæves.

§ 80

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 888
af 17. august 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 523 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

1. § 9 b ophæves.

§ 81

I lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., jf.
lovbekendtgørelse nr. 418 af 26. juni 1998, som ændret senest
ved § 1 i lov nr. 1417 af 21. december 2005, foretages følgende
ændring:

1. § 31 ophæves.

§ 82

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse
nr. 639 af 21. august 1998, som ændret senest ved § 74 i lov
nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1. § 25 ophæves.

§ 83

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. november 2005, foretages
følgende ændring:

1. § 14 b ophæves.

§ 84

I lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, jf.
lovbekendtgørelse nr. 469 af 9. juni 2004, som ændret senest
ved § 25 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages følgende
ændring:

1. § 24 ophæves.

§ 85

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse
nr. 109 af 22. januar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 24 b ophæves.

§ 86

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse
nr. 298 af 3. april 2006, som ændret ved lov nr. 1536 af 19.
december 2007, og senest ved § 2 i lov nr. 528 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 25 ophæves.

§ 87

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr.1068 af 30. oktober 2006, som ændret
ved lov nr. 1536 af 19. december 2007, og senest ved § 3 i lov
nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 25 b ophæves.

§ 88

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1252 af 6. december 2006, foretages
følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 89

I lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater, jf.
lovbekendtgørelse nr. 253 af 19. marts 2007, foretages
følgende ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 90

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636
af 21. august 1998, som ændret senest ved § 6 i lov nr.524 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 26 ophæves.

§ 91

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr.
1239 af 22. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. § 33 b ophæves.

§ 92

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr.78 af 8.
februar 2006, som ændret ved lov nr. 1536 af 19. december
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2007, og § 5 i lov nr. 523 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 27 ophæves.

§ 93

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og
panterettigheder mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj
2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni 2007,
foretages følgende ændringer:

1. § 21, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1

2. § 21, stk. 3, ophæves.

§ 94

I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 11
af 8. januar 2006, som ændret senest ved lov nr. 518 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

1. § 18 ophæves.

§ 95

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice
og pvc-folier, jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar
2001, som ændret senest ved lov nr. § 1 i lov nr. 523 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 21 a ophæves.

§ 96

I lov om afgift af øl, vin, frugtvin m.m., jf.
lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august 2006, som ændret
senest ved lov nr. 509 af 7. juni 2006, foretages følgende
ændring:

1. § 29 ophæves.

§ 97

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler,
jf. lovbekendtgørelse nr. 217 af 12. marts 2007, som ændret
ved § 3 i lov nr. 265 af 23. april 2008, foretages følgende
ændringer:

1. I § 12 udgår »og lønindeholdelse, jf. § 13«

2. §§ 13 og 14 ophæves.

§ 98

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr.
1018 af 10. oktober 2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr.
906 af 12. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 13, stk. 7 ophæves.

Stk. 8-9 bliver herefter stk. 7-8

2. § 15, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., ophæves.

3. § 15, stk. 5, ophæves.

4. § 23 stk. 5 og 6, og § 23 a ophæves.

§ 99

I lov om beskatning ved dødsfald, jf. lovbekendtgørelse nr.
908 af 28. august 2006, som ændret senest ved § 2 i lov nr.
906 af 12. september 2008, foretages følgende ændring:

1. § 89 stk. 1, affattes således:
»Skattelovgivningens almindelige regler om forfaldstids-

punkt, forrentning og opkrævning af personskatter finder til-
svarende anvendelse på de skatter, der omhandles i denne lov
med de undtagelser, der følger af stk. 2-11.«

§ 100

I lov om beskatning af pensionsordninger mv., jf.
lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10. november 2006, som ændret
senest ved lov nr.1534 af 19. december 2007, foretages
følgende ændring:

1. §§ 38, stk. 4, 3. pkt., og 38, stk. 5, ophæves.

§ 101

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr.
972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30.
april 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2 og 3, ophæves.

2. I § 11, stk. 2, indsættes efter »service«: »og dagtilbudslo-
ven«

§ 102

I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf.
lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, som ændret ved
§ 41 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 15 i lov nr. 404 af 8. maj
2006, og § 2 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende
ændringer:

1. § 4 stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

2. § 8, stk. 2, 4. pkt., affattes således:
»§ 4, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 103

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr.297 af 3. april 2006, som ændret ved § 5
i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 34 ophæves.
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§ 104

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse
nr. 56 af 29. januar 2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 523 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. § 19 b ophæves.

§ 105

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret
senest ved § 8 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, foretages følgende
ændring:

1. § 5 b ophæves.

§ 106

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf.
lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006, foretages følgende
ændring:

1. Efter § 38 udgår overskriften:

»Andre bestemmelser«

2. § 39 ophæves.

§ 107

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som
ændret senest ved § 3 i lov nr. 527 af 17. juni 2008, foretages
følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, ophæves.
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 14, stk. 1, udgår »og inddrives af restanceinddrivelses-
myndigheden«

3. § 14, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 108

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14.
november 2005, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 906 af 12.
september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 61 A ophæves.

2. § 70 A ophæves.

3. § 72, stk. 2 og 3, ophæves.

4. §§ 73, 73 B og 73 C ophæves.

5. I § 73 D udgår »i øvrigt« og »eftergive eller«.

§ 109

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret
senest ved § 4 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 22 ophæves.

§ 110

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.
(opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april
2003, som ændret bl.a. ved § 44 i lov nr. 430 af 6. juni 2005,
§ 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, og senest ved § 9 i lov nr.
528 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. §§ 14, 15, 15 a og 15 b ophæves.

2. I § 18, stk. 4, 1. pkt., udgår »og inddrives af restanceind-
drivelsesmyndigheden«

3. § 18, stk. 4, 2 pkt., ophæves.

§ 111

I lov 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og inddrivelse af
visse fordringer, som ændret ved § 2 i lov nr. 307 af 19. april
2006, § 13 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 1 i lov nr. 516 af 7.
juni 2006 og § 1 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages
følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om ikrafttrædelses-, overgangs- og delingsbestemmelser vedrørende lov
om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer«

2. §§ 1-4 ophæves.

§ 112

I lov om påligning af indkomstskat til staten, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret
senest ved § 5 i lov nr. 906 af 12. september 2008, fortages
følgende ændring:

1. § 7, stk. 1, nr. 23) affattes således:

»For meget udbetalt uddannelsesstøtte, der eftergives efter
lov om statens uddannelsesstøtte.«

§ 113

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., jf.
lovbekendtgørelse nr.631 af 25. juni 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 7 c stk. 3, 3. pkt., ophæves.



12

§ 114

I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr.
309 af 19. april 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 479 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 8, 2., 3., 4. og 5. pkt. ophæves.

2. I § 19, stk. 4, 1. pkt., udgår »og inddrives af restanceind-
drivelsesmyndigheden«

3. § 19, stk. 4, 2.- 4. pkt., ophæves.

§ 115

I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 907 af
28. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj
2006 og senest ved § 2 i lov nr. 531 af 17. juni 2008, foretages
følgende ændring:

1. I § 52, stk. 4, udgår »lov om opkrævning og inddrivelse af
visse fordringer« og i stedet indsættes »lov om inddrivelse af
gæld til det offentlige.«

§ 116

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24.
november 2005, som ændret senest ved § 5 i lov nr. 530 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3 D, stk. 4, 1. pkt., udgår 2 steder: »og inddrivelse«

2. § 5, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. I § 7 F udgår »inddrivelse« og i stedet indsættes »opkræv-
ning«

4. I § 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan fastsætte regler for indberetning af

renter efter § 3 b i lov om opkrævning og inddrivelse af visse
fordringer.«

5. I § 23 A, stk. 1, udgår »og inddrives af restanceinddrivel-
sesmyndigheden«

6. § 23 A, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 117

I lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1240 af 22. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2, ophæves.

2. § 6 ophæves.

§ 118

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 1209 af 28.
november 2006, foretages følgende ændring:

1. § 31, stk. 3, ophæves.

§ 119

I lov om tilskud til afvikling af studiegæld og om
eftergivelse af studiegæld samt om forsøg med eftergivelse af
gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober 2006, foretages
følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte
grupper«

2. § 1, stk. 1, ophæves.
Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

3. Kapitel 1- 3 ophæves.

4. § 16 f, stk. 1, 1. pkt., affattes således:
»Skyldnere, som kommer i beskæftigelse mv., jf. stk. 2, fra

kontanthjælp, og som i mindst 3 år inden for en periode på 4
år har modtaget hjælp efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik,
dagpenge efter kap. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
eller introduktionsydelse efter reglerne i kapitel 5 i integrati-
onsloven, kan efter ansøgning til restancemyndigheden få
eftergivet gæld til det offentlige, jf. dog stk. 3.«

5. I § 16 g, stk. 1, 1. pkt., ændres »5år« til »4 år«.

6. I § 16 g, stk. 2, 2. pkt., ændres »1/60« til »1/48«.

7. § 16 j, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

8. Stk. 3 affattes således:
»1 år efter denne lovs ikrafttræden foretager Skattemini-

steriet i samarbejde med Velfærdsministeriet en evaluering af
forsøgsordningen.«

9. § 17 a affattes således:
»Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offent-

lige myndigheder indhente de oplysninger om ansøgeren, som
er nødvendige for at behandle ansøgninger efter kapitel 3 a..«

§ 120

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867 af 13. september
2005, som ændret senest ved lov nr. 1573 af 20. december
2006, foretages følgende ændring:

1. § 37 affattes således:
»§§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

finder tilsvarende anvendelse på ubetalte told-, afgifts- og
rentebeløb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter § 34, stk. 1,
bøder, der afgøres administrativt efter § 80, ekspeditionsafgift
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efter § 81, udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter ved til-
bageholdelse efter § 84.«

§ 121

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21.
august 1998, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 509 af 7. juni
2006, foretages følgende ændring:

1. § 36 ophæves.

§ 122

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr.931 af 18. september 2008, foretages
følgende ændringer:

1. I § 13 udgår »og lønindeholdelse, jf. § 14«

2. §§ 14 og 22 ophæves.

§ 123

I lov nr. 516 af 7. juni 2006 om ændring af lov om
opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige
andre love foretages følgende ændring:

1. §§ 1- 11 ophæves.

§ 124

I lov nr. 346 af 18. april 2007 om ændring af lov om
opkrævning og inddrivelse af visse fordringer og forskellige
andre love foretages følgende ændring:

1. §§ 1 og 3-10 ophæves.

Transportministeriet

§ 125

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 19.
februar 2003, som ændret bl.a. ved § 64 i lov nr. 431 af 6. juni
2005 og senest ved § 1 i lov nr. 553 af 6. juni 2007, foretages
følgende ændring:

1. § 18, stk. 2, ophæves.

§ 126

I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 108 af 19.
februar 2003, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 553 af 6. juni
2007, foretages følgende ændring:

1. § 10 stk. 2, ophæves.

§ 127

I lov om grundejerbidrag til offentlige veje (Vejbidragslov),
jf. lovbekendtgørelse nr. 392 af 22. maj 2008, foretages
følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 17 ændres til:

»Pant og fortrinsret«

2. § 18, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3, ophæves.

§ 128

I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 9. juni
2008, foretages følgende ændringer:

1. § 21 u, stk. 3, ophæves.

2. § 23, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, 1. og 2. pkt. ophæves og i 3.
pkt. udgår »endvidere« og stk. 3 – 7 ophæves.

Stk. 8 bliver herefter stk. 3

3. § 23 a ophæves.

§ 129

I lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 22.
maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 111 a ændres til:

»Fortrinsret«

2. § 112, stk. 1, affattes således:
»Beløb, som en vejbestyrelse eller kommune efter loven har

udredt forskudsvis, har vejbestyrelsen eller kommunen pant
og fortrinsret for i den pågældende ejendom som for kommu-
nale ejendomsskatter.«

3. § 112, stk. 3, ophæves.

§ 130

I lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af
22. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. Overskriften efter § 64 ændres til:

»Fortrinsret«

2. § 65, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

3. § 66, stk. 3, 3. pkt., ophæves.

§ 131

I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 24.
juni 2005 som ændret ved § 31 i lov nr. 551 af 6. juni 2007,
foretages følgende ændringer:

1. § 29, stk. 3, 1. pkt., ophæves og i 2. pkt. udgår »endvidere«.

2. § 29, stk. 4 - 8, ophæves.
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§ 132

I lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf.
lovbekendtgørelse nr. 391 af 22. maj 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 18, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves.

Undervisningsministeriet

§ 133

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, jf.
lovbekendtgørelse nr. 977 af 20. juli 2007, som ændret ved
§ 8 i lov nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 29 og 29 a ophæves.

§ 134

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28.
august 2007, som ændret senest ved lov nr. 476 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

1. § 50, stk. 3 og stk. 11, ophæves.
Stk. 4-10 bliver herefter stk. 3-9.

§ 135

I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven), jf.
lovbekendtgørelse nr. 983 af 27. juli 2007, som ændret senest
ved lov nr. 374 af 26. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 31, stk. 3, udgår », herunder misligholdt gæld,«.

2. § 36, stk. 3, ophæves.

3. Kapitel 9 ophæves.

§ 136

I lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), jf.
lovbekendtgørelse nr. 319 af 20. marts 2007, som ændret ved
§ 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, og lov nr. 546 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

1. §§ 17 og 18 ophæves.

Velfærdsministeriet

§ 137

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118
af 26. september 2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 550
af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 48, stk. 4, affattes således:
»Renten for de fordringer, staten har overtaget efter stk. 3,

udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i renteloven,
og beregnes fra det tidspunkt, da staten overtager fordringer-
ne. Gebyr for ikke rettidigt betalt leje, der tilfalder boligorga-

nisationen eller afdelingen, udgør for hver måneds leje m.v.
50 kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000
kr.«

2. § 48, stk. 7, ophæves og i stk. 8, der herefter bliver stk. 7
ændres »2-6« til »2-5«

3. § 156, stk. 5, ophæves.

4. §§ 176 og 176 a ophæves.

5. I § 177 udgår », samt om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelse«

§ 138

I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 8.
august 2002, som ændret bl.a. ved § 50 i lov nr. 430 af 6. juni
2005, § 55 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved § 10 i
lov nr. 1584 af 20. december 2006, foretages følgende
ændring:

1. § 8, stk. 4, affattes således:
»Renten for de fordringer, staten har overtaget efter stk. 3,

udgør den rente, der er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om
renter ved forsinket betaling og beregnes fra det tidspunkt, da
staten overtager fordringerne. Gebyret, der tilfalder selskabet
eller afdelingen, udgør for hver måneds leje m.v. 50 kr. med
tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.«

§ 139

I lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf.
lovbekendtgørelse nr.901 af 9. september 2008, foretages
følgende ændringer:

1. § 55, stk. 5 og 6, ophæves.

2. Overskriften efter § 97 ændres til »Kommunal støtte.«

3. § 99 affattes således:

»§ 99. Beløb, som kommunalbestyrelsen har udredt for-
skudsvis i henhold til § 75 a, stk. 4, nr. 1, om påbudte
foranstaltninger, der udføres for ejerens regning, § 76, stk. 10,
om ryddeliggørelse af kondemnerede boliger eller opholds-
rum og § 77, stk. 8, om påbud om afspærring, nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at ejendommen ikke tages i be-
siddelse af uvedkommende, eller nedrivning har samme for-
trinsret som kommunale ejendomsskatter.

Stk. 2. Når beløb for afholdte udgifter er tillagt udpant-
ningsret, skal der tinglyses en kort meddelelse herom på
ejendommen. Kommunalbestyrelsen skal lade meddelelsen
tinglyse, når den har truffet beslutning om at lade arbejderne
udføre.«

4. §§ 103 og 103 a ophæves.
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§ 140

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af
børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september
2004, som ændret ved § 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 8 i
lov nr. 346 af 18. april 2007 og § 27 i lov nr. 523 af 6. juni
2007, foretages følgende ændringer:

1. § 18, stk. 2 og 3, ophæves.

2. § 24, stk. 3 - 5, ophæves.

§ 141

I lov nr. 501 af 6. juni 2007om dag-, fritids- og klubtilbud
m.v. til børn og unge, foretages følgende ændring:

1. § 94 affattes således:
»Skyldige beløb efter denne lov inddrives af restanceind-

drivelsesmyndigheden. Det gælder dog ikke skyldige beløb,
der tilkommer privatinstitutioner, private fritidshjem og pri-
vate pasningsordninger, jf. § 19, stk. 4, § 52, stk. 4, og §§ 78
og 80.«

§ 142

I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1134 af 20. november 2006, som ændret ved § 4 i lov nr.
89 af 30. januar 2007 og ved § 6 i lov nr. 500 af 6. juni 2007,
foretages følgende ændring:

1. § 58, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 143

I lov nr. 939 af 27. december 1991 om gebyrer og
morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner
og kommuner og inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden, som ændret bl.a. ved § 10
i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 9 i lov nr. 431 af 6. juni 2005
samt senest ved § 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages
følgende ændringer:

1. § 2, stk. 3 og 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »1-4« til: »1 og 2«.

3. § 4 ophæves.

§ 144

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og
almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485
af 29. maj 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20.
december 2006, og ved lov nr. 445 og nr. 446 af 9. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 46, stk. 3-5, ophæves.

§ 145

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr.
199 af 2. marts 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18.
april 2007 og ved lov nr. 324 af 30. april 2008, foretages
følgende ændringer:

1. § 49, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, ophæves
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

2. § 51 ophæves.

§ 146

I lov om kommunal ejendomsskat, jf. lovbekendtgørelse nr.
724 af 26. juni 2006, som ændret ved lov nr. 1554 af 20.
december 2006, foretages følgende ændring:

1. § 27, stk. 3, affattes således:
»Enhver af de nævnte skatter og afgifter kan med tillæg af

renter, såfremt de ikke er betalt senest den 3. i den efter for-
faldsdagen følgende måned, inddrives af restanceinddrivel-
sesmyndigheden.«

§ 147

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar
2007, som ændret ved lov nr. 516 af 7. juni 2006 og senest ved
§ 3 i lov nr. 194 af 26. marts 2008, foretages følgende
ændringer:

1. §§ 63 d, stk. 5, 3. pkt., og 63 d, stk. 6, ophæves.
Stk. 7 bliver herefter stk. 6.

2. § 63 d, stk. 5, 4. pkt., ophæves.

§ 148

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf.
lovbekendtgørelse nr. 189 af 27. februar 2007, som ændret ved
lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. §§ 22 a, stk. 6, 3.pkt., og 22 a, stk. 7, ophæves.
Stk. 8 bliver herefter stk. 7.

2. § 22 a, stk. 6, 4. pkt., ophæves.

§ 149

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29.
maj 2007, som ændret ved § 1 i lov nr. 1586 af 20. december
2006, og ved lov nr. 445 og nr. 446 af 9. juni 2008, foretages
følgende ændring:

1. § 47, stk. 3-5, og § 72 a ophæves.

§ 150

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af
26. september 2007, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 346 af
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18. april 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 549 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

1. Overskriften til kapitel 29 affattes således:

»Betaling og tilbagebetaling m.v.«

2. § 158, stk. 2 og 3, ophæves
Stk. 4 bliver herefter 3

3. § 164 a ophæves.

4. § 165, stk. 2 og 3 ophæves
Stk. 4 bliver herefter stk. 2

5. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår »efter reglerne i
stk. 1-3 «.

§ 151

I lov om tvungen administration af udlejningsejendomme,
jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 31. august 2006, som ændret
ved lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, 2.-4. pkt., og stk. 3, ophæves.
Stk. 4-9 bliver herefter stk. 3-8.

2. I § 10, stk., 1 ændres »§ 9, stk. 7 og 8« til »§ 9, stk. 6 og 7«.

Økonomi- og Erhvervsministeriet

§ 152

I lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger, jf.
lovbekendtgørelse nr. 228 af 26. maj 1977, foretages følgende
ændringer:

1. § 15, stk. 2, 3. pkt., ophæves.

2. I § 15, stk. 2, 4. pkt., udgår » Det« og i stedet indsættes
»Beløbet«

§ 153

I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998,
som ændret bl.a. ved § 74 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest
ved lov nr. 514 af 17. juni 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 25 D, stk. 3, ophæves.

2. § 29 affattes således:
»Gebyrer som nævnt i § 28, stk. 1 og 3, beløb, som kom-

munalbestyrelsen i henhold til loven har udredet forskudsvis
og beløb, som kommunalbestyrelsen i henhold til § 18, stk. 2,
§ 18 A, stk. 2, eller § 14, jf. § 17, stk. 3, har udredet forskudsvis,
har samme fortrinsret i ejendommen som kommunale ejen-
domsskatter. Fortrinsretten for beløb, der er udredet forskuds-
vis, skal tinglyses på ejendommen. Tinglysningen er dog uden
betydning for fortrinsrettens gyldighed.«

§ 154

I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 599
af 22. juni 2000, som ændret ved § 81 i lov nr. 431 af 6. juni
2005, foretages følgende ændring:

1. § 13, stk. 4, 2. pkt., og stk. 7, ophæves.

§ 155

I lov om Dansk Eksportkreditfond m.v., jf.
lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. december 1999, som ændret
ved § 2 i lov nr. 409 af 31. maj 2000, § 64 i lov nr. 430 af 6.
juni 2005 og § 75 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages
følgende ændringer:

1. Overskriften før § 10 udgår.

2. §§ 10 og 10 a ophæves.

§ 156

I lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme, som
ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, foretages følgende
ændring:

1. § 20 ophæves.

§ 157

I lov om en garantiordning for udlån til nye aktiviteter i
mindre virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23.
december 1994, som ændret ved § 65 i lov nr. 430 af 6. juni
2005 og § 76 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende
ændring:

1. §§ 8 og 8 a ophæves.

§ 158

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.897
af 4. september 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 369, stk. 2 og 3, ophæves.

2. § 374, stk. 3 og 4, ophæves
Stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

§ 159

I lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbrugerklager
(forbrugerklageloven), som ændret ved § 29 i lov nr. 431 af 6.
juni 2005 og § 103 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages
følgende ændring:

1. I § 17, stk. 4 og 5, ophæves.
Stk. 6 bliver herefter stk. 5.
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§ 160

I lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud,
som ændret bl.a. ved § 80 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest
ved § 4 i lov nr. 572 af 6. juni 2007, foretages følgende
ændringer:

1. I § 13, stk. 1, udgår », der kan inddrives ved udpantning«

2. § 13, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 161

I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1027 af 21.
august 2007, som ændret senest ved lov nr. 375 af 27. maj
2008, foretages følgende ændring:

1. § 22, stk. 2 og 3, ophæves.

§ 162

I lov om omsætning af fast ejendom, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1073 af 2. november 2006, som ændret ved lov nr. 123 af
13. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 29 c, stk. 2, og 29 g, stk. 2, ophæves.

§ 163

I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af
12. juli 2007, som ændret ved lov nr. 511 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

1. § 24, stk. 5, 2. pkt., og stk. 6, ophæves.

§ 164

I lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri, jf.
lovbekendtgørelse nr. 34 af 21. januar 1999, som ændret ved

§ 69 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 79 i lov nr. 431 af 6. juni
2005, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2

2. § 2 a ophæves.

§ 165

I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 15.
juni 2006, som ændret senest ved lov nr. 516 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

1. I § 151, stk. 5, affattes således:
»Afgifter efter stk. 3 tilfalder statskassen.«

2. § 151, stk. 6, ophæves.

3. § 162, stk. 3, affattes således:
»Tvangsbøder tilfalder statskassen.«

4. § 162, stk. 4, ophæves.

§ 166

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2.
§ 11 finder alene anvendelse på afgørelser om lønindeholdel-
se, der træffes efter lovens ikrafttræden.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræ-
delse af §§ 9, 98, nr. 3, 102, 108, nr.1 og 2, 116, nr. 4, 117, nr.
1, 135, nr. 1og 2, 143, nr. 1 og 2, 147, nr. 2, og 148, nr. 2.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
Lovforslaget er sammen med det samtidig fremsatte

lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige sidste
del af en række regelforenklinger vedrørende inddrivel-
se.

Lovforslagets formål er sammen med det samtidig
fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige, at inddrivelsesregler samles i én lov samt en
yderligere harmonisering af inddrivelsesreglerne.

I nærværende lovforslag foreslås reglerne om lønind-
eholdelse i kildeskatteloven, om udpantning i udpant-
ningsloven og i særlove og om eftergivelse i opkræv-
ningsloven ophævet, idet tilsvarende regler i det
samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til
det offentlige foreslås samlet i én lov. Tilsvarende fore-
slås en lang række henvisningsregler i særlove ophævet,
idet disse regler bliver overflødige, når reglerne om ud-
pantning, lønindeholdelse og eftergivelse findes i én lov.

2. Baggrunden for lovforslaget
Ved lovforslag 149, FT 2004/05, jf. lov nr. 431 af 6.

juni 2005, blev der i en række love etableret hjemmel til
lønindeholdelse, udpantning og eftergivelse for gæld til
det offentlige på områder, hvor disse værktøjer ikke
fandtes i forvejen. Lovforslaget var en del af første del
af en række harmoniseringer og forenklinger på inddri-
velsesområdet. Ved dette lovforslag foreslås inddrivel-
sesregler i særlove ophævet, således at systematikken
ændres fra, at regler om inddrivelse vedrørende de en-
kelte fordringstyper findes i de enkelte love til, at alle
inddrivelsesregler findes i én lov. Det indebærer, at hen-
visningsreglerne i særlovene bliver overflødige, hvorfor
de foreslås ophævet.

3. Lønindeholdelse, udpantningsret og eftergivelse

3.1. Gældende ret
Reglerne om lønindeholdelse for gæld til det offentlige

findes i dag i kildeskattelovens § 73, der handler om
lønindeholdelse for krav vedrørende skattekrav, og en
række særlove, der hjemler adgang til lønindeholdelse
efter kildeskattelovens regler for de krav, der opstår på
grundlag af den pågældende særlov.

Reglerne om udpantning findes i udpantningsloven,
der hjemler, at visse nærmere opregnede krav kan ind-
drives ved udpantning og i en række særlove, der hjemler

at nærmere angivne krav efter den pågældende særlov
kan inddrives ved udpantning.

Reglerne om eftergivelse af gæld findes i opkræv-
ningsloven § 15 for krav vedrørende tilsvar, renter,
gebyrer og administrative bøder og i en række særlove,
der hjemler adgang til eftergivelse efter opkrævningslo-
vens regler for krav, der opstår på grundlag af den
pågældende lov. For visse krav er der i dag ikke hjemmel
til eftergivelse efter opkrævningslovens regler. Det gæl-
der f. eks. krav vedrørende sagsomkostninger i straffe-
sager og afsoningsomkostninger.

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af gældende ret
i det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af
gæld til det offentlige.

3.2. Lovforslagets udformning
Reglerne om lønindeholdelse i kildeskatteloven og om

eftergivelse i opkrævningsloven og om udpantning i ud-
pantningsloven og særlovene foreslås ophævet. Regler i
særlove, der hjemler adgang til lønindeholdelse efter
kildeskattelovens regler og eftergivelse efter opkræv-
ningslovens regler, foreslås ligeledes ophævet. Reglerne
erstattes af tilsvarende regler i det samtidigt fremsatte
lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Der henvises til bemærkningerne til lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige.

4. Indregning af skatterestancer

4.1. Gældende ret
Der er to former for indregning i forskudsskatten,

nemlig indregning af restskat og indregning af forfaldne
skatterestancer fra tidligere år.

Reglerne om indregning af restskatter og forfaldne
skatter fra tidligere år findes henholdsvis i kildeskatte-
lovens § 61, stk. 3, og § 61 A.

Reglen i kildeskattelovens § 61, stk. 3, fastsætter, at
hvis en skatteyders årsopgørelse, f.eks. for 2006, viser,
at skatteyderen skal betale restskat, vil restskat op til et
beløb på 16.800 kr. blive indregnet i forskudsskatten for
2008 med et tillæg på 7 pct.

Reglen i kildeskattelovens § 61 A fastsætter, at for-
faldne skatterestancer fra tidligere år i visse tilfælde kan
indregnes i forskudsskatten inden for samme grænse
som indregning af restskat. Almindelig restskat indreg-
nes før forfaldne restancer. Indregnet restskat og ind-
regnede restancer kan tilsammen ikke overstige den
omtalte grænse (16.800 kr. for indkomståret 2006).
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Muligheden for indregning af restskat og forfaldne
skatterestancer fra tidligere år har været gældende i man-
ge år. Kildeskattelovens § 61, stk. 3, trådte således i kraft
i 1989 og kildeskattelovens § 61 A i 1996. Kildeskatte-
lovens § 61 A, der angiver, at der kan ske indregning af
forfaldne skatterestancer fra tidligere år, er i modsætning
til kildeskattelovens § 61, stk. 3, der angiver, at restskat
under et vist beløb automatisk overføres til det efterføl-
gende år, et egentligt restanceinddrivelsesinstrument.
Efter kildeskattebekendtgørelsens § 10, stk. 4, tilbage-
føres en indregnet restance, såfremt skatteyders for-
skudsregistrering efterfølgende ændres således, at den
indregnede restance ikke mere kan indeholdes i skatte-
kortet.

Der foretages kun indregning af restancer, i det om-
fang, der overlades skyldneren det nødvendige til eget
og familiens underhold. Ved vurdering heraf skal der
tages udgangspunkt i tabellen i inddrivelsesbekendtgø-
relsen. Det følger af denne, at der ikke kan ske løninde-
holdelse eller fastsættelse af en afdragsordning, hvis
skyldners nettoindkomst ligger under en nærmere fastsat
grænse (92.170 kr. for ikke-forsørger og 114.939 kr. for
forsørger i 2008). Når skyldner i relation til fastsættelse
af afdragsordninger og lønindeholdelse ikke har nogen
betalingsevne, fordi skyldners nettoindkomst ligger un-
der de nævnte grænser, vil skyldner heller ikke have
nogen betalingsevne i forbindelse med indregning af
forfaldne skatterestancer fra tidligere år. Der kan i øvrigt
ikke foretages indregning af restance i henhold til kil-
deskattelovens § 61 A, hvis der hos skyldner allerede er
fastsat en afdragsordning efter inddrivelsesbekendtgø-
relsen eller foretages lønindeholdelse efter inddrivelses-
bekendtgørelsen.

4.2. Lovforslagets udformning
Reglen om indregning af restancer foreslås ophævet.

Reglen er sekundær i forhold til indregning af restskat-
ter. Der er således ikke tale om en obligatorisk indreg-
ning, men alene tale om en adgang for restanceinddri-
velsesmyndigheden til at vælge, hvorvidt der skal ske
indregning eller ej.

Indregningen kan ikke ske fuldautomatisk. Årsagen
hertil er, at nedenstående sager, hvor det ikke er hen-
sigtsmæssigt at gennemføre indregning, vil blive med-
taget ved en fuld automatisk kørsel.

Det kan ikke anses for hensigtsmæssigt at indregne
restancer i følgende sager:

Sager under afvikling i henhold til frivillig aftale, da
fortsættelse af aftalen må formodes at medføre en hur-
tigere betaling af hele restancen.

Sager, hvor der gennemføres lønindeholdelse. Det be-
løb, der kan lønindeholdes med vil blive mindre efter
indregning som følge af det reducerede fradrag i den
personlige indkomst. Der vil derfor skulle foretages en
revurdering af eventuelt etableret tabeltræk eller træk
baseret på baggrund af en betalingsevneberegning.

Sager, hvor der er givet betalingsmæssig henstand i
kortere eller længere tid. Specielt i de sager, hvor hen-
standen strækker sig ind i næste indkomstår, vil der være
konflikt, idet skyldner reelt set fra indkomstårets start
må anses for at påbegynde ”betaling” af restancen via
det reducerede fradrag i den personlige indkomst.

Sager hvor skyldner er kontanthjælpsmodtager, idet de
nye regler lægger til grund, at disse skyldnere som ud-
gangspunkt bør friholdes som følge af manglende beta-
lingsevne.

Sager hvor det på baggrund af en betalingsevnebereg-
ning allerede er konstateret, at skylder ikke har nogen
betalingsevne.

Sager er sikret ved udlæg. Hvis restancen evt. er sikret
ved udlæg i fast ejendom, andelsbolig, bil m.v., bør der
ske en nedlysning med det indregnede beløb på indreg-
ningstidspunktet, uanset at der ikke er sikkerhed for, at
indregningen rent faktisk resulterer i en indbetaling de
facto.

Indregning af restancer er at betragte som en afgørelse,
hvorfor skyldner skal underrettes behørigt med angivel-
se af klagevejledning. Dette uanset at afgørelsen om
indregning ikke har nogen umiddelbar virkning over for
skyldner, idet indregningen først får virkning for næste
indkomstår. Afgørelsen skal meddeles skyldner, uanset
at indregningen tillige fremgår af forskudsopgørelsen,
hvor skyldners reaktionsmuligheder er angivet.

Indførelse af reglerne om fastsættelse af afdragsord-
ninger og lønindeholdelse efter skyldnerens indkomst
som fastsat i tabellen i inddrivelsesbekendtgørelsens § 5
har medført en lettere adgang til at gennemføre lønind-
eholdelse og har dermed reelt set gjort indregningsmu-
ligheden illusorisk.

Ophævelse af 20 pct. grænsen for lønindeholdelse
samt den lettere administrative adgang til at gennemføre
lønindeholdelse kompenserer i høj grad for det eventu-
elle provenutab en ophævelse af indregningsadgangen
som udgangspunkt vil medføre. Anslået provenu for
indregning i indkomståret 2005 er ca. 90 mio. kroner.

Indregningsmuligheden gælder kun for skatterestan-
cer og bryder således med princippet om, at der skal
gælde samme inddrivelsesmuligheder for alle fordrings-
typer. Indregning af restancer i forskudsskatten har sam-
me virkning som lønindeholdelse. Med den nye dæk-
ningsrækkefølge, hvor bøder og underholdsbidrag skal
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dækkes forud for andre fordringstyper, vil en oprethol-
delse af indregningsadgangen for skatterestancer reelt
betyde, at skatterestancer i visse situationer vil bryde
dækningsrækkefølgen og blive dækket forud for bøder
og underholdsbidrag. Dette skyldes, at indregningsad-
gangen alene gælder for skattebeløb.

Ophævelse af indregningsadgangen må anses for at
være i tråd med den linie, der er lagt for inddrivelsesop-
gaven, hvor der ønskes en minimering af den manuelle
sagsbehandling til fordel for en systemunderstøttet sags-
behandling.

5. Afbrydelse af forældelse ved lønindeholdelse
I henhold til den gældende forældelseslovs § 18, stk. 4,

afbrydes forældelse ved en offentlig myndigheds pålæg
til skyldnerens arbejdsgiver om indeholdelse i løn m.v.

Ved en ændring af kildeskattelovens § 73, som trådte
i kraft den 1. juni 2008, blev proceduren for offentlige
myndigheders lønindeholdelse ændret, jf. § 14, nr. 11, i
lov nr. 404 af 8. maj 2006 om ændring af forskellige love
(Konsekvensændringer som følge af lov om et ind-
komstregister), som sat i kraft ved § 1, nr. 1, i bekendt-
gørelse nr. 1396 af 12. december 2007 om ikrafttrædelse
af visse bestemmelser i lov om ændring af forskellige
love (Konsekvensændringer som følge af lov om et ind-
komstregister). Lønindeholdelse sker herefter samtidig
med indeholdelse af A-skat via det almindelige skatte-
kort.

Ændringen af kildeskattelovens § 73 indebærer, at der
ikke længere udstedes pålæg om lønindeholdelse til den
enkelte arbejdsgiver. På den baggrund foreslås foræl-
delseslovens § 18, stk. 4, ændret.

Det foreslås, at forældelseslovens § 18, stk. 4, ændres,
således at afbrydelsen ikke sker ved en offentlig myn-
digheds pålæg til skyldnerens arbejdsgiver om løninde-
holdelse, men ved restanceinddrivelsesmyndighedens
underretning til skyldneren om afgørelse om indehol-
delse i løn m.v. Som en konsekvens af den foreslående
ændring af forældelseslovens § 18, stk. 4, foreslås lige-
ledes en nyaffattelse af § 19, stk. 6, 2. pkt., der omhandler
retsvirkningerne af afbrydelse af forældelse ved lønind-
eholdelse.

Der henvises til lovforslagets § 11 og bemærkningerne
hertil.

6. Den årlige regulering af beløb vedrørende
gældssanering

Efter konkurslovens § 216, stk. 6, kan justitsministeren
fastsætte nærmere regler om fastsættelsen af afdragene
og afdragsperiodens længde. Sådanne regler er fastsat i
bekendtgørelse nr. 894 af 22. september 2005 med se-

nere ændringer. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. en
række beløb, der anvendes af skifteretterne ved fastsæt-
telsen af skyldnerens afdrag af den del af gælden, der
består efter en gældssanering, og fastsættelsen af den
procent, hvortil fordringerne nedsættes. Det drejer sig
bl.a. om størrelsen af det rådighedsbeløb, der bør bereg-
nes til skyldneren og skyldnerens eventuelle ægtefælle
og børn, jf. bekendtgørelsens § 11 og § 6, stk. 3, nr. 4.

Efter konkurslovens § 216, stk. 7, reguleres beløb, der
fastsættes i medfør af stk. 6, hvert år pr. 1. januar med
2,0 % tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det
pågældende år, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De
regulerede beløb skal efter bestemmelsen endvidere af-
rundes opad til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles
med 10.

Det fremgår ikke af den gældende konkurslovs § 216,
stk. 7, om regulering skal ske før eller efter afrunding af
de på reguleringstidspunktet gældende beløb. Efter
praksis er reguleringen hidtil sket på grundlag af de på
reguleringstidspunktet gældende beløb efter afrunding,
jf. satsreguleringslovens § 1, stk. 2.

Ændringen af konkursloven indebærer, at det af kon-
kurslovens § 216, stk. 7, udtrykkeligt kommer til at
fremgå, at den årlige regulering af de i konkurslovens
§ 216, stk. 6, nævnte beløb tager udgangspunkt i de på
reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Herved kommer ordningen til at svare til den måde,
som den årlige regulering af beløb i henhold til bl.a.
retsplejelovens § 326, dødsboskiftelovens § 21, stk. 1,
erstatningsansvarslovens § 15, stk. 1, arvelovens § 97 og
færdselslovens § 105, stk. 3, sker på, idet regulering efter
disse bestemmelser sker på baggrund af den på regule-
ringstidspunktet gældende beløbsgrænse før afrunding.
Dette fremgår udtrykkeligt af de relevante lovbestem-
melser.

7. Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og
kommuner

Ingen

8. Administrative konsekvenser for stat, regioner og
kommuner

Forslaget om ophævelse af adgangen til at indregne
restancer i forskudsskatten vil indebære systemtilretnin-
ger for ca. 1. mio. kr.

9. Økonomiske og administrative konsekvenser for
erhvervslivet

Forslaget vurderes ikke at have erhvervsøkonomiske
konsekvenser.
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10. Administrative konsekvenser for borgerne
Ingen

11. Miljømæssige konsekvenser
Forslaget skønnes ikke at have miljømæssige konse-

kvenser.

12. Forholdet til EU-retten
Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.

13. Høring
Et udkast til lovforslag er den 3. juli 2008 med hø-

ringsfrist den 25. august 2008 sendt i høring hos følgen-
de myndigheder og organisationer:

Advokatrådet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
ATP, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Byggeri,
Dansk Erhverv, Dansk Handel og Service, Dansk Indu-
stri, Dansk Iværksætter Forening, Dansk Landbrug,
Dansk Landbrugsrådgivning, Dansk Told & Skattefor-
bund, Datatilsynet, Den Danske Skatteborgerforening,
Finansrådet, Finanstilsynet, Forbrugerrådet, Foreningen

af pantefogeder i Danmark, Foreningen af Statsautori-
serede Revisorer, Foreningen Danske Revisorer, For-
eningen Registrerede Revisorer, Forsikring & Pension,
Håndværksrådet, Kommunernes Landsforening, Land-
brugsraadet, Landsorganisationen i Danmark (LO), Na-
tionalbanken, Realkreditrådet og Skatterevisorforenin-
gen.

Forslaget vedrørende eftergivelse for socialt udsatte
grupper er desuden den 15. september med høringsfrist
den 29. september sendt i høring hos følgende myndig-
heder og organisationer:

Ankestyrelsen, Dansk Socialrådgiverforening, Social-
pædagogernes Landsforbund, FOA – Fag og Arbejde,
Landsforeningen Sind, Landsforeningen Bedre Psykia-
tri, Landsforeningen af tidligere og nuværende Psykia-
tribrugere LAP, SAND, Rådet for Socialt Udsatte,
Landsforeningen af VæreSteder, SBH – sammenslut-
ningen af boformer for hjemløse i Danmark, Centerle-
derforeningen, Brugerforeningen for aktive misbrugere.

Vurdering af lovforslagets konsekvenser
Positive konsekvenser/
mindreudgifter

Negative konsekvenser/
merudgifter

Økonomiske konsekvenser
for stat, regioner og kommu-
ner

Ingen Ingen

Administrative konsekven-
ser for stat, regioner og kom-
muner

Ingen Forslaget om ophævelse af
adgangen til at indregne re-
stancer i forskudsskatten vil
indebære systemtilretninger
for ca. 1. mio. kr.

Økonomiske konsekvenser
for erhvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekven-
ser for erhvervslivet

Ingen Ingen

Administrative konsekven-
ser for borgerne

Ingen Ingen

Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen
Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

Til nr. 1.
I forbindelse med Velfærdsreformen (L l05 Folke-

tingssamlingen 2006-07 § 4, nr. 7) blev der fejlagtigt
indsat en henvisning til lov om højeste, mellemste, for-
højet almindelig eller almindelig førtidspension i lov om
aktiv socialpolitik § 27 a, der omhandler hjælp til per-
soner, der på grund af betingelserne om optjening ikke
modtager fuld førtidspension. Det foreslås, at henvis-

ningen udgår igen, da personer, der modtager nedsat
førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet
almindelig eller almindelig førtidspension efter denne
lov har mulighed for at få et personligt tillæg. Adgangen
til at få supplerende hjælp efter lov om aktiv socialpolitik
§ 27 a er alene tiltænkt personer, der på grund af betin-
gelserne om optjening ikke modtager fuld førtidspension
efter lov om social pension.

Til nr. 2
Som følge af at reglerne om inddrivelse og eftergivelse

af gæld samles i lov om inddrivelse af gæld til det of-
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fentlige, foreslås det, at de særlige bestemmelser om
inddrivelse og eftergivelse af tilbagebetalingskrav efter
lov om aktiv socialpolitik ophæves.

Til nr. 3
Der er tale om en redaktionel ændring, da kapitel 12

indeholder andre bestemmelser end bestemmelser om
tilbagebetaling.

Til nr. 4
Der er tale om en teknisk ændring, da en del af reglerne

om dag- og klubtilbud i lov om social service, er overført
til lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og
unge (dagtilbudsloven).

Til nr. 5
Som følge af at reglerne om inddrivelse og eftergivelse

af gæld samles i lov om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige, foreslås det, at de særlige bestemmelser om
inddrivelse og eftergivelse af tilbagebetalingskrav efter
lov om aktiv socialpolitik ophæves.

Til § 2
Til nr. 1-6
De gældende regler i lov om arbejdsløshedsforsikring

indeholder hjemmel til, at restanceinddrivelsesmyndig-
heden kan inddrive skyldige offentligretlige beløb.

Det drejer sig om reglerne om inddrivelse af arbejds-
givernes skyldige beløb for dagpengegodtgørelse for 1.,
2. og 3. ledighedsdag, jf. § 86, stk. 11, inddrivelse af
ubetalte arbejdsgiverbidrag efter de indtil 1. januar 1988
gældende regler, jf. § 85 b, inddrivelse af dagpenge eller
andre ydelser modtaget med urette, jf. § 86, stk. 11-13,
inddrivelse af dagpenge under arbejdssøgning i et andet
EØS-land (EØS-dagpenge), jf. § 86 a, stk. 4-5.

Herudover indeholder loven i kapitel 16 c (§ 100 c),
hjemmel til, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan
eftergive skyldige beløb efter de ovenfor nævnte be-
stemmelser.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Herudover er der tale om ændringer af bestemmelser,
der henviser til de regler, der nu foreslås ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 3
Ved § 1, nr. 29, i ændringslov nr. 1540 af 20. december

2006, er der indsat et 4. pkt. i arbejdsløshedsforsikrings-
lovens § 86, stk. 3, hvorefter ”tilbagebetalingsbeløb, der
er overdraget til inddrivelse hos restanceinddrivelses-
myndigheden, forrentes efter lov om opkrævning og
inddrivelse af visse fordringer.”

Ifølge ændringslovens § 5, stk. 5, fastsætter beskæfti-
gelsesministeren tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 86,
stk. 3, 4. pkt., som affattet ved lovens § 1, nr. 29.

Det skyldes, at ændringen er afhængig af ikrafttrædel-
sen af § 1, nr. 1, ad § 3 b i Skatteministeriets ændringslov
nr. 516 af 7. juni 2006 om ændring af bl.a. lov om op-
krævning og inddrivelse af visse fordringer. Det fremgår
af ændringslovens § 13, stk. 1, at skatteministeren fast-
sætter datoen for denne lovs ikrafttræden. Dette er endnu
ikke sket.

Det fremgår af § 109 i nærværende ændringslov, at
§§ 1-4 i lov om opkrævning og inddrivelse af visse for-
dringer, ophæves.

Som konsekvens heraf og af ordensmæssige grunde
foreslås, at den endnu ikke ikrafttrådte ændring af § 86,
stk. 3, 4. pkt., i lov om arbejdsløshedsforsikring med til-
hørende ikrafttrædelsesbestemmelse, jf. § 1, nr. 29, og
§ 5, stk. 5, i lov nr. 1540 af 20. december 2006, ophæves.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 4
De gældende regler i § 51, stk. 2 og 3, § 51a og § 52,

stk. 6 og 7, i lov om arbejdsskadesikring indeholder
hjemmel til udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 5
De gældende regler i § 28, stk. 2, og § 28 a i lov om

fleksydelse indeholder hjemmel til, at restanceinddri-
velsesmyndigheden kan inddrive skyldige krav på tilba-
gebetaling af for meget udbetalt fleksydelse, herunder
hjemmel til at restanceinddrivelsesmyndigheden kan ef-
tergive skyldige beløb.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.
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Til § 6
Bestemmelserne indeholder hjemmel til lønindehol-

delse og eftergivelse for ubetalte arbejdsgiverbidrag ef-
ter de tidligere gældende regler om Lønmodtagernes
Garantifond.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 7

Til nr. 1
Den gældende regel i lov om ret til orlov og dagpenge

ved barsel indeholder hjemmel til at restanceinddrivel-
sesmyndigheden kan inddrive tilbagebetalingsbeløb ef-
ter reglerne for inddrivelse af personlige skatter.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 8
Til nr. 1-4
De gældende regler i lov om sygedagpenge indeholder

hjemmel til at restanceinddrivelsesmyndigheden kan
inddrive skyldige beløb efter reglerne for inddrivelse af
personlige skatter.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 9
Bestemmelsen overføres uændret fra lov nr. 346 af 18.

april 2007.
Med bestemmelsen indføres hjemmel til videregivelse

af oplysninger om udbetalinger fra offentlige myndig-
heder til et af SKAT administreret inddrivelsessystem.
De oplysninger, der kan videregives, drejer sig blandt
andet om betalingsmodtagers identitet, beløbsstørrelse,
udbetalende myndighed samt arten af udbetaling mv.

Hvis modregningsbetingelserne er opfyldt, vil et ud-
betalingsbeløb ikke blive udbetalt til modtagers Nem-
konto eller en evt. specifik konto, som er indberettet til
den udbetalende myndighed, men bliver i stedet overført
til SKAT.

Overførsel til SKAT sker med frigørende virkning for
den udbetalende myndighed. Modregningsmodulet i det
fælles inddrivelsessystem i SKAT forestår herefter auto-
matisk fordelingen af beløb til de myndigheder, der har
fordringer registreret i Det Centrale Fordringsregister
med henblik på modregning. Det er som hidtil opkræv-
ningsmyndigheden, der varetager modregningsopgaven
for krav under opkrævning og inddrivelsesmyndighe-
den, for så vidt angår krav under inddrivelse, herunder
underretning til beløbsmodtager om foretagen modreg-
ning og udbetaling af eventuelle overskydende beløb.

Ved udbetaling af overskydende beløb anses SKAT
som udbetalende myndighed. Udbetaling sker til beta-
lingsmodtagers Nemkonto eller til en til SKAT indbe-
rettet specifik konto.

Til § 10
Den gældende regel i lov om fonde og visse foreninger

indeholder hjemmel til udpantning.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen om udpantning ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 11
Til nr. 1 (§ 18, stk. 4)
Det foreslås, at forældelseslovens § 18, stk. 4, ændres,

således at afbrydelse af forældelse ikke som efter gæl-
dende ret sker ved en offentlig myndigheds pålæg til
skyldnerens arbejdsgiver om lønindeholdelse, men ved
restanceinddrivelsesmyndighedens underretning til
skyldneren om afgørelse om indeholdelse i løn m.v.

Inddrivelse af offentlige myndigheders fordringer va-
retages i dag af restanceinddrivelsesmyndigheden. Det
er herunder restanceinddrivelsesmyndigheden, der træf-
fer afgørelse om indeholdelse i løn m.v. for misligholdt
gæld til det offentlige, jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 420 af
21. maj 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Restanceinddrivelsesmyndigheden varsler som ud-
gangspunkt skyldneren om, at lønindeholdelse agtes
iværksat, og sender i den forbindelse et budgetskema til
skyldneren med oplysning om, at skyldneren kan udfyl-
de og indsende skemaet, og at oplysningerne vil indgå i
vurderingen af, om lønindeholdelse kan gennemføres og
med hvilken lønindeholdelsesprocent, jf. § 8, stk. 4, i
bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.
På den baggrund træffer restanceinddrivelsesmyndighe-
den afgørelse og underretter skyldneren herom. Afgø-
relsen skal være skriftlig og angive gældens art og
størrelse, jf. § 8, stk. 5, i bekendtgørelsen.
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Lønindeholdelse kan iværksættes uden forudgående
varsel og underretning, hvis skyldner ikke er tilmeldt
folkeregisteret og ikke har oplyst en adresse, hvortil
breve kan sendes, jf. § 8, stk. 6, i bekendtgørelse om
inddrivelse af gæld til det offentlige.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden modtager en
restance til inddrivelse, og skyldner i forvejen har en re-
stance, der inddrives ved lønindeholdelse, kan løninde-
holdelse iværksættes uden forudgående varsel, jf. § 8,
stk. 8, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det
offentlige. Skyldneren vil dog blive underrettet om af-
gørelsen om lønindeholdelse.

Efter den foreslåede nyaffattelse af forældelseslovens
§ 18, stk. 4, afbrydes forældelsen ved restanceinddrivel-
sesmyndighedens underretning til skyldneren om afgø-
relse om indeholdelse i løn m.v. Afbrydelsen indtræder,
når underretningen kommer frem til skyldneren.

Hvis lønindeholdelse sker uden underretning til skyld-
neren, jf. § 8, stk. 6, i bekendtgørelse om inddrivelse af
gæld til det offentlige, vil der ikke ske afbrydelse af for-
ældelsen. Forældelseslovens § 14 vil kunne finde an-
vendelse i sådanne tilfælde. Efter § 14, stk. 1, indtræder
forældelse tidligst 1 år efter, at fordringshaveren fik eller
burde have fået kendskab til skyldnerens opholdssted,
hvis fordringshaveren har været afskåret fra at afbryde
forældelse på grund af ukendskab til skyldnerens op-
holdssted. Bestemmelsen kan højst forlænge andre fri-
ster med 10 år, jf. § 14, stk. 2.

Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden inddriver
flere fordringer over for den samme skyldner, vil der
blive afdraget på de enkelte fordringer i henhold til en
nærmere fastlagt rækkefølge. Rækkefølgen er på nuvæ-
rende tidspunkt, jf. § 4 i lov om Det Fælles Lønindehol-
delsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19.
august 1998 med senere ændringer: Skattekrav efter kil-
deskatteloven, underholdsbidrag og andre fordringer.
Ved §§ 1 og 2 i lov nr. 516 af 7. juni 2006 om ændring
af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
og forskellige andre love (Ét fælles inddrivelsessystem
m.v.) ændres rækkefølgen, således at der afdrages i føl-
gende rækkefølge: Bøder, underholdsbidrag og andre
fordringer. Ændringen er endnu ikke sat i kraft, og ind-
holdet af bestemmelsen foreslås overført til den nye lov
om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. § 4 i det
samtidig fremsatte forslag til lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige. Det afgørende i forhold til afbrydelse
af forældelse er, at skyldneren underrettes om afgørelsen
om lønindeholdelse. Det er således ikke afgørende,
hvornår der ved lønindeholdelsen afdrages på den for-
dring, som den pågældende afgørelse angår.

Til nr. 2 (§ 19, stk. 6, 2. pkt.)

Forældelseslovens § 19 omhandler retsvirkningerne af
afbrydelse af forældelse. § 19, stk. 6, 2. pkt., i den gæl-
dende forældelseslov angår tilfælde, hvor forældelsen er
afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse. Bestemmelsen
fastlægger, at den nye forældelsesfrist regnes fra det
tidspunkt, da lønindeholdelse i henhold til pålægget op-
hører.

Som en konsekvens af den foreslåede ændring af for-
ældelseslovens § 18, stk. 4, foreslås ligeledes § 19, stk. 6,
2. pkt., ændret. Det foreslås, at den nye forældelsesfrist
regnes fra det tidspunkt, da der træffes afgørelse om, at
lønindeholdelsen ophører, eller senest fra det tidspunkt,
da lønindeholdelsen har været stillet i bero i 1 år.

Det vil ikke fremgå af en afgørelse om lønindeholdel-
se, hvornår lønindeholdelsen ophører. Hvis skyldnerens
økonomiske forhold ændrer sig, kan restanceinddrivel-
sesmyndigheden træffe afgørelse om, at lønindeholdel-
sen skal ophøre, jf. § 8, stk. 9, i bekendtgørelse om
inddrivelse af gæld til det offentlige. Desuden skal re-
stanceinddrivelsesmyndigheden gennemføre en beta-
lingsevnevurdering, hvis skyldneren som følge af
væsentlig ændrede økonomiske forhold anmoder herom,
jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 10. Den foreslåede nyaf-
fattelse indebærer, at den nye forældelsesfrist som ud-
gangspunkt skal regnes fra det tidspunkt, da der træffes
afgørelse om, at lønindeholdelsen ophører.

Har skyldneren ikke indtægter, der beskattes, eller
indtægter, som kan gøres til genstand for lønindeholdel-
se, jf. § 12 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til
det offentlige, vil lønindeholdelsen blive stillet i bero,
uden at der nødvendigvis træffes en formel afgørelse om,
at lønindeholdelsen ophører. Det foreslås, at der i tilfæl-
de, hvor lønindeholdelsen sættes i bero, uden at der
træffes en formel afgørelse om ophør af lønindeholdel-
sen, løber en ny forældelsesfrist fra det tidspunkt, da
lønindeholdelsen har været stillet i bero uafbrudt i 1 år.
Perioden på 1 år regnes fra det tidspunkt, hvor den se-
neste indeholdelse af løn mv. blev foretaget. Hvis løn-
indeholdelsen har været stillet i bero i en kortere periode
end 1 år, f.eks. tre måneder, vil en ny forældelsesfrist
ikke løbe. Restanceinddrivelsesmyndigheden vil kunne
afbryde den nye forældelsesfrist ved at træffe en ny af-
gørelse om lønindeholdelse og underrette skyldneren
herom, jf. forældelseslovens § 18, stk. 4, som affattet ved
lovforslagets § 1, nr. 1.

Hvis der træffes afgørelse om, at lønindeholdelsen op-
hører, efter der er forløbet mere end 1 år fra det tidspunkt,
hvor lønindeholdelsen blev stillet i bero, vil det afgø-
rende tidspunkt være udløbet af perioden på 1 år fra, at
lønindeholdelsen blev stillet i bero, og ikke tidspunktet
for afgørelsen.
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Til § 12

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

ubetalt parkeringsafgift.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til nr. 2
Den gældende bestemmelse i færdselsloven indehol-

der hjemmel til modregning og lønindeholdelse for par-
keringsafgift samt regler om fogedrettens behandling af
indsigelser, som skyldneren fremsætter over for inddri-
velsesmyndigheden om berettigelsen af et meddelt på-
læg om lønindeholdelse og om berettigelsen af en
gennemført modregning.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne om lønindeholdelse og fogedrettens behand-
ling af indsigelser ophævet, mens bestemmelsen om
modregning opretholdes.

Til nr. 3
De gældende bestemmelser indeholder hjemmel til

fastsættelse af straf for overtrædelse af forskrifter om
modregning og lønindeholdelse og hjemmel til eftergi-
velse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige og at lønindehol-
delse foretages via skattekortet foreslås bestemmelserne
ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 13

Til nr. 1
Som følge af at bestemmelser om inddrivelse flyttes

til det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af
gæld til det offentlige, således at loven alene vil inde-
holde regler om opkrævning af underholdsbidrag, fore-
slås titlen ændret.

Til nr. 2
Ved kongelig resolution af 23. november 2007 blev

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender ned-
lagt, og sager vedrørende lov om inddrivelse af under-
holdsbidrag blev overført til Justitsministeriet. Som

konsekvens heraf ændres lovens henvisninger til mini-
steren for familie- og forbrugeranliggender til justitsmi-
nisteren.

Til nr. 3
Bestemmelsen indeholder regler om lovens anvendel-

sesområde.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ændret, således at lovens anvendelsesområde
alene vil være opkrævning.

Til nr. 4
Efter bestemmelsens 1. pkt. er det kommunalbestyrel-

sen, der opkræver krav på underholdsbidrag. Dette om-
fatter både bidrag, der tilkommer det offentlige, især
børnebidrag der er udlagt forskudsvis efter børnetilskud-
sloven, og private bidragskrav. Kommunalbestyrelsen
tager endvidere stilling til indsigelser fra bidragsbetale-
ren mod et krav på bidrag.

Bestemmelsens 2. pkt. vedrører de udenlandske krav
på underholdsbidrag, der gennem en konvention el.lign.
er omfattet af loven, jf. lovens § 1, stk. 2. Det drejer sig
om bidragskrav, der er omfattet af konvention af 23.
marts 1962 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og
Sverige om inddrivelse af underholdsbidrag, Haager-
konventionen af 2. oktober 1973 om anerkendelse og
fuldbyrdelse af afgørelser om underholdspligt og Haa-
gerkonventionen af 15. april 1958 om anerkendelse og
fuldbyrdelse af afgørelser vedrørende underholdspligt
over for børn.

Som led i samlingen af inddrivelsen af offentlige krav
m.v. i Skatteministeriet pr. 1. november 2005 blev det
besluttet, at restanceinddrivelsesmyndigheden skulle
varetage både opkrævning og inddrivelse af underholds-
bidrag efter udenlandske bidragsafgørelser, der er om-
fattet af lovens § 1, stk. 2. Det blev samtidig besluttet, at
statsforvaltningerne skal tage stilling til indsigelser mod
eksistensen af sådanne krav. Dette er fastlagt i bekendt-
gørelse nr. 1286 af 8. december 2006 om opkrævning og
inddrivelse af børnebidrag og ægtefællebidrag i Dan-
mark (Bidragsinddrivelsesbekendtgørelsen).

Ved den foreslåede ændring af 2. pkt. indskrives denne
ordning direkte i loven. Det bemærkes i den forbindelse,
at adgangen til at påklage restanceinddrivelsesmyndig-
hedens afgørelser om inddrivelse, jf. § 18 i forslaget til
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige ikke berører
af statsforvaltningens kompetence til at behandle indsi-
gelser mod udenlandske bidragskrav efter bestemmel-
sens 2. led.
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Om ophævelsen af stk. 2 henvises til bemærkningerne
til nr. 5.

Til nr. 5
Bestemmelserne indeholder regler om oplysnings-

pligt, hjemmel til udpantning og lønindeholdelse samt
regler om fremgangsmåden ved lønindeholdelse og for-
deling af indeholdte beløb mellem flere bidragsberetti-
gede.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til nr. 6
Bestemmelsen indeholder en henvisning til §§ 2-9 i

lov om opkrævning og inddrivelse af underholdsbidrag.
Som en konsekvens af at reglerne flyttes til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige ændres formulerin-
gen.

Til nr. 7
Bestemmelsen indeholder hjemmel til eftergivelse af

bidragskrav, der tilkommer det offentlige.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til nr. 8
Bestemmelsen indeholder en regel om oplysnings-

pligt.
Som en konsekvens af ophævelsen af § 3 foreslås be-

stemmelsen ophævet.

Til nr. 9
Bestemmelsen indeholder en særregel om, at retten til

at anvende indeholdelse i løn m.v. bortfalder, hvis be-
gæring om bidragets opkrævning ikke fremsættes inden
1 år efter bidragets forfaldstid, og at indeholdelse i løn
m.v. ikke kan ske for bidrag, der har været forfaldne i
mere end 5 år.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet. Der vil herved ske en harmonisering
af lønindeholdelsesreglerne, således at de almindelige
regler om lønindeholdelse vil gælde for underholdsbi-
drag.

Til nr. 10

Bestemmelsen giver justitsministeren hjemmel til – i
samråd med skatteministeren – at fastsætte nærmere
regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behand-
ling af sager om opkrævning af udenlandske bidrags-
krav, jf. lovens § 2, 2. pkt.

Til § 14
Den foreslåede bestemmelse indebærer, at den årlige

regulering af de i konkurslovens § 216, stk. 6, nævnte
beløb, tager udgangspunkt i de på reguleringstidspunktet
gældende beløb før afrunding, hvilket svarer til den må-
de, som den årlige regulering af beløb i henhold til bl.a.
retsplejelovens § 326, dødsboskiftelovens § 21, stk. 1,
erstatningsansvarslovens

§ 15, stk. 1, arvelovens § 97 og færdselslovens § 105,
stk. 3, sker på.

Til § 15

Til nr. 1
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for bøder pålagt af Ad-
vokatnævnet efter retsplejeloven § 147 c, stk. 1.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til nr. 2-3
Bestemmelserne henviser til straffuldbyrdelseslovens

§ 91, stk. 2-5.
Ændring er en konsekvens af ændring af straffuldbyr-

delsesloven.

Til § 16
Bestemmelsen i § 1 i udpantningsloven indeholder

hjemmel til udpantning for en række nærmere opregnede
krav.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 17
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for bøder i straffesager.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.
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Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 18
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for ubetalte afgiftsbeløb.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 19
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for ubetalte gebyrer.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 20
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for misligholdte stats-
lån.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 21
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse samt regler om fogedrettens behandling
af indsigelser, som skyldneren fremsætter over for ind-
drivelsesmyndigheden om berettigelsen af et meddelt
pålæg om lønindeholdelse og om berettigelsen af en
gennemført modregning. Derudover indeholder bestem-
melserne hjemmel til eftergivelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne om lønindeholdelse og fogedrettens behand-
ling af indsigelser ophævet. Desuden forslås bestem-
melsen om eftergivelse ophævet ligeledes på grund af
det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af
gæld til det offentlige.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 22
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for bidrag.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 23
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for gebyrer og udgifter,
som miljøministeren har krav på at få dækket.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 24
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for gebyrer, afgifter og
afholdte undersøgelsesudgifter.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 25
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

for administration og tilsyn.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 26

Til nr. 1
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

for bøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Til nr. 2
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Rottebekæmpelsesgebyr opkræves sammen med ejen-
domsskatten. Ejendomsskatter er tillagt fortrinsret i
ejendommen.

Det foreslås, at rottebekæmpelsesgebyr tillægges sam-
me fortrinsret som ejendomsskatter.

Til nr. 3-9
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for bøder, gebyrer og beløb, der skal
betales tilbage.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 27
Til 1-3
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for udgifter, som myn-
digheden har krav på at få dækket og gebyrer til hel eller
delvis dækning af myndighedernes omkostninger ved
administration og tilsyn.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 28
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for gebyrer til hel eller
delvis dækning af myndighedernes udgifter ved behand-
ling af godkendelsessager, undersøgelser, tilsyn og kon-
trol og udgifter, som myndigheden har krav på at få
dækket.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 29
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for fondens tilgodehavender.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 30
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for udgifter, som myn-
digheden har krav på at få dækket.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 31
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyrer til dækning af myndighedernes omkostninger
ved administration og tilsyn, udlagt beløb og tvangsbø-
der.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 32
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

bidrag.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 33
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for gebyrer og udgifter
til selvhjælpshandlinger.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 34
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse af udlagte beløb, udgifter til foran-
staltninger vedrørende hugst og skovdrift og tilbagebe-
taling af tilskud samt bemyndigelse til fastsættelse af
regler om fremgangsmåden ved lønindeholdelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet. Regler om fremgangsmåden
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ved lønindeholdelse er fastsat i inddrivelsesbekendtgø-
relsen.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 35
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af misligholdte statslån.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 36
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 37
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for bidrag og beløb som myndighe-
den har krav på at få dækket.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 38
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

for bidrag.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Til § 39
Bestemmelserne indeholder hjemmel til lønindehol-

delse og eftergivelse for betaling for hjælp og hjemmel
til udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse for er-
statning for udgifter.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne affattet således, at disse hjemler udgår eller
bestemmelserne ophæves.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 40
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for beløb, som betales i
henhold til forordninger, gebyrer, afgifter, rentebeløb og
vedtagne bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 41
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af misligholdte statslån.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 42
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for udgifter til foranstaltninger udført
for den ansvarliges regning og vedtagne bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 43
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for betalingsforpligtelser og vedtagne
bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 44
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for betalingsforpligtelser, foranstaltnin-
ger udført for den ansvarliges regning og vedtagne bø-
der.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.



30

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 45
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for betalingsforpligtel-
ser og vedtagne bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 46
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for beløb, som betales i
henhold til EF-retsakter, afgiftsbetaling ved manglende
fritids- og lystfiskertegn, omkostninger ved nævnsbe-
handling, afgifter, gebyrer, rentebeløb, udgifter til revi-
sorbistand, betaling for optagning af redskaber og pæle,
vedtagne bøder og konfiskationsbeløb og betaling for
fjernelse af redskaber, pæle m.v.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 47
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

betalingsforpligtelser.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 48
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyrer, tillæg og renter.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 49
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for omkostningerne ved
det tilsyn og den kontrol, omkostninger ved frivillig

mærkningsordning, omkostninger til foranstaltninger,
der gennemføres for virksomhedens regning og bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 50
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

betalingsforpligtelser for hel eller delvis dækning af ud-
gifter til tilsyn, kontrol og administration og omkostnin-
ger til foranstaltninger, der udføres for den ansvarliges
regning.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 51
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for skyldig betaling for udførelse af
manglende arbejde eller afhjælpning af mangler, udført
på den forsømmeliges bekostning og vederlag.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser affattet således, at disse hjemler udgår el-
ler ophæves.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 52
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tilbagebetaling af
uberettiget modtaget tilskud, udgifterne ved kontrol og
tilsyn, betaling for udførelse af undersøgelser, udgifter-
ne til rensning og desinfektion, regler om betaling for
bistand og bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 53
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statslån og jordrente
efter de ældre jordlove.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-



31

melserne ophævet eller affattet således, at de nævnte
hjemler udgår. Da der er tale om krav efter ophævede
jordlove opretholdes alene for god ordens skyld en be-
stemmelse om, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan
inddrive de misligholdte statslån.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 54
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for skyldige beløb efter
lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 55
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse vedrørende bekendtgø-
relse om optagelse af dyr og optagelsespenge.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 56
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af tilgodehavender efter
lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 57
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af tilgodehavender efter
lov om ophørsstøtte til jordbrugere.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 58
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af gebyrer og renter fast-
sat efter lov om plantenyheder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 59
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyrer og renter fastsat efter lov om planteskadegørere.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 60
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende efter indfrielse af en ydet statsgaranti.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 61
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende efter indfrielse af en ydet statsgaranti og tilba-
gebetaling af støttebeløb.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 62
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende efter indfrielse af en ydet statsgaranti og tilba-
gebetaling af støttebeløb.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.
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Til § 63
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende efter indfrielse af en ydet statsgaranti.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 64
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende efter indfrielse af en ydet statsgaranti og tilba-
gebetaling af tilskud.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 65
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende vedrørende tilbagebetaling af tilskud.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 66
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende vedrørende tilbagebetaling af tilskud.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 67
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende vedrørende tilbagebetaling af tilskud.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 68
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

udgifter i forbindelse med biavl. § 13, stk. 3 i lov nr. 115
af 31. marts 1982, jf. lovbek. nr. 585 af 6. juni 1995, er
opretholdt ved § 22, stk. 2, i lov nr. 450 af 22. maj 2006,
jf. lovbek. nr. 759 af 29. juni 2006.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 69
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

betalingsforpligtelser vedrørende hel eller delvis dækn-
ing af udgifter ved autorisation, anmeldelse og godken-
delse i henhold til Det Europæiske Fællesskabs forskrif-
ter om økologisk produktionsmetode m.v.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 70
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for en ydet statsgaranti
og misligholdte lån af apotekerfonden.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 71
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tilgodehavender ef-
ter lov om teknologi og innovation.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 72
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.
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Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 73
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 74
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 75
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 76
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 77
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for boafgifter og gaveafgifter samt
regler om hvem, der hæfter for afgifterne.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ændret således, at de alene indeholder hæftel-
sesbestemmelserne.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 78
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.
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Til § 79
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 80
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 81
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 82
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-

vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 83
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 84
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 og opkræv-
ningslovens § 15 finder anvendelse på afgift, renter,
gebyrer og administrative bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 85
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
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vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 86
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 87
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 88
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om

eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 89
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 90
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 91
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.
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Til § 92
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 93
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for ubetalte beløb efter loven.
Bestemmelsen indeholder desuden hjemmel til at reg-

lerne om henstand og eftergivelse i opkrævningsloven
finder anvendelse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-

mærkninger.

Til § 94
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 95
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-

vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 96
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 97
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for afgifter.
Bestemmelsen indeholder desuden hjemmel til at reg-

lerne om henstand og eftergivelse i opkrævningsloven
finder anvendelse på afgifter.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelserne ophævet.

Til § 98
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for ubetalte bidrag efter nuværende
og tidligere gældende regler.

Bestemmelsen indeholder desuden hjemmel til at reg-
lerne om henstand og eftergivelse i opkrævningsloven
§ 15 og kildeskattelovens § 73 D finder anvendelse på.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.
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I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelserne ophævet.

Til § 99
Bestemmelsen fastsætter, at skattelovgivningens al-

mindelige regler om forfaldstidspunkt, forrentning, op-
krævning og inddrivelse af personskatter finder anven-
delse.

Som følge af, at inddrivelsesreglerne ved det samtidigt
fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige flyttes ud af skattelovgivningen, foreslås be-
stemmelsen affattet således, at inddrivelse udgår.

Til § 100
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

krav mod et forsikringsselskab for afgift, som forsik-
ringsselskabet har undladt at tilbageholde, og for tilba-
geholdte beløb og hjemmel til, at for lidt erlagte
afgiftsbeløb kan inddrives hos den afgiftspligtige efter
lovgivningens almindelige regler om inddrivelse af skyl-
dige skatter.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 101

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tilbagebetalingskrav.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til nr. 2
Bestemmelsen i § 11, stk. 2, indeholder hjemmel til

modregning for restancer vedrørende betaling for dag-
og klubtilbud, jf. §§ 29 og 35 i lov om social service.
Reglerne om dag- og klubtilbud findes nu i dagtilbuds-
loven.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ændret, så
henvisningen bliver korrekt.

Til § 102
Det foreslås, at reglerne om dækningsrækkefølge i lov

om Det Fælles Lønindeholdelsesregister ophæves.
Der er tale om en konsekvensændring som følge af

ændringerne i § 4 i det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, der indebærer, at
der indsættes regler om dækningsrækkefølge, der finder
anvendelse på alle krav under inddrivelse hos restan-
ceinddrivelsesmyndigheden, uanset hvordan beløb, der
nedbringer gælden, er inddrevet.

Til § 103
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 104
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 105
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.
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Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 106
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyr for spilleautomater.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen om udpantning ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 107
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tvangsbøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 108

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder regler om indregning af

skatterestancer i forskudsskatten for efterfølgende år.
Der er tale om en særregel, der alene gælder for fordrin-
ger vedrørende skat. Indregning af skatterestancer virker
reelt på samme måde som lønindeholdelse, idet lønind-
eholdelse nu foretages via skattekortet. Inddrivelse af de
omhandlede skatterestancer kan derfor ske ved lønind-
eholdelse. Indregning af skatterestancer vil give skatte-
restancer en placering i dækningsrækkefølgen, der ikke
er i overensstemmelse med den foreslåede dæknings-
rækkefølge for fordringer, hvor bøder og underholdsbi-
drag dækkes forud for fordringer vedrørende skat.

Adgangen til indregning af skatterestancer foreslås
derfor ophævet.

Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit
4.1 og 4.2.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder en bemyndigelse til skatte-

ministeren om fastsættelse af gebyrer for erindringsskri-

velser, tilsigelser til udlægsforretninger og afgørelser
om indeholdelse i løn m.v. udstedt af restanceinddrivel-
sesmyndigheden.

Det foreslås, at bemyndigelsen til at fastsætte regler
om gebyr til restanceinddrivelsesmyndigheden for erin-
dringsskrivelser, tilsigelse til udlægsforretning og afgø-
relse om indeholdelse i løn mv. i kildeskatteloven
vedrørende ikke rettidigt betalt foreløbig skat efter kil-
deskattelovens § 50 og restskatter efter kildeskattelo-
vens §§ 61 og 62 A ophæves.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af
ændringerne i § 6 i det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, hvorefter der fore-
slås ens gebyrer for hele restanceinddrivelsesmyndig-
hedens forretningsområde.

Til nr. 3
Bestemmelserne indeholder hjemmel til foretagelse af

subsidiært udlæg i ægtefælles og børns ejendele for skat-
tebeløb og hjemmel til modregning i udbetaling til æg-
tefællen af overskydende skat.

Bestemmelsen overføres uændret til det samtidigt
fremsatte forslag om inddrivelse af gæld til det offentli-
ge.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet i kil-
deskatteloven.

Til nr. 4
Kildeskattelovens § 73 indeholder regler om løninde-

holdelse.
Reglerne om lønindeholdelse overføres til § 10 i det

samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til
det offentlige.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til for-
slag om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Kildeskattelovens § 73 B indeholder hjemmel til ef-
tergivelse for skattebeløb, som en person har været
pligtig at indeholde, og administrativt vedtagne bøder
efter opkrævningslovens eftergivelsesregler. § 73 C fast-
sætter, at reglerne i § 73 B finder tilsvarende anvendelse
for personers indkomstskat til staten og ejendomsvær-
diskat m.v.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Til nr. 5
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§ 73 D indeholder hjemmel til eftergivelse og hen-
stand, når forholdene i ganske særlig grad taler derfor.

I det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af
gæld til det offentlige foreslås en tilsvarende regel om
eftergivelse, der vil omfatte de her omhandlede krav.

Bestemmelsen foreslås derfor affattet således, at den
alene vedrører henstand.

Til § 109
Bestemmelsen indeholder hjemmel til at reglerne om

henstand og eftergivelse i opkrævningsloven finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 110

Til nr. 1
§ 14 i kildeskatteloven indeholder hjemmel til inddri-

velse af ubetalte beløb ved lønindeholdelse.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige, som indeholder en
tilsvarende bestemmelse, foreslås bestemmelsen ophæ-
vet.

Bestemmelserne i §§ 15, 15a og 15 b indeholder hjem-
mel til eftergivelse. Reglerne overføres med visse juste-
ringer til det samtidigt fremsatte lovforslag om inddri-
velse af gæld til det offentlige.

Som følge heraf foreslås bestemmelserne ophævet.
Der henvises til de almindelige bemærkninger til lov-

forslag om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Til nr. 2 og 3
Bestemmelsen fastsætter, at bøder, der fastsættes ad-

ministrativt inddrives af restanceinddrivelsesmyndighe-
den. Bestemmelsen indeholder endvidere hjemmel til
lønindeholdelse og udpantning.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen om udpantning ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 111

Til nr. 1
Bestemmelserne om lovens anvendelsesområde,

fremgangsmåden ved overdragelse, klage m.v. overfø-
res til det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse
af gæld til det offentlige. Loven vil herefter alene inde-
holde ikrafttrædelses-, overgangs- og delingsbestem-
melser vedrørende samlingen af inddrivelsesopgaven i
staten.

Som følge heraf foreslås lovens titel ændret.

Til nr. 2
Bestemmelserne i §§ 1-4 indeholder regler om lovens

anvendelsesområde, fremgangsmåden ved overdragelse
af fordringer, om restanceinddrivelsesmyndigheden og
klage. Bestemmelserne overføres med visse justeringer
til det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af
gæld til det offentlige.

Som følge heraf foreslås bestemmelserne ophævet.
Der henvises til bemærkningerne til det samtidigt

fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige.

Til § 112
Bestemmelsen fastsætter, at eftergivet studiegæld ef-

ter kapitel 3 i lov om tilskud til afvikling af studiegæld
og om eftergivelse af studiegæld ikke medregnes til den
skattepligtige indkomst.

Som en konsekvens af, at reglerne om eftergivelse af
studiegæld foreslås ophævet, foreslås bestemmelsen op-
hævet.

Ophævelsen af reglerne om studiegæld forudsættes at
træde i kraft 1. januar 2009. Studiegæld, der eftergives
efter lovens ikrafttrædelse på grundlag af ansøgninger,
der er indgivet inden dette tidspunkt, vil ikke skulle
medregnes til den skattepligtige indkomst.

Til § 113
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse vedrørende for meget godtgørelse
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.
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Til § 114
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af betaling for registre-
ring og administrative bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 115
Bestemmelsen fastsætter, at der ikke ydes omkost-

ningsgodtgørelse for klager over afgørelser efter lov om
opkrævning og inddrivelse af visse fordringer.

Som følge af, at reglerne om klage overføres til det
samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til
det offentlige foreslås bestemmelsen ændret i overens-
stemmelse hermed.

Til § 116

Til nr. 1
Bestemmelsen fastsætter, at opkrævningslovens regler

om opkrævning og inddrivelse finder tilsvarende anven-
delse.

Som en konsekvens af, at inddrivelsesreglerne over-
føres til det samtidigt fremsatte lovforslag om inddri-
velse af gæld til det offentlige ændres formuleringen i
overensstemmelse hermed.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for tvangsbøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til nr. 3
Bestemmelsen henviser til lov om inddrivelse af un-

derholdsbidrag.
Som en konsekvens af, at lovens titel foreslås ændret

til lov om opkrævning af underholdsbidrag, ændres hen-
visningen i overensstemmelse hermed.

Der henvises til bemærkningerne til de enkelte be-
stemmelser § 13.

Til nr. 4

Det foreslås, at skatteministeren bemyndiges til at fast-
sætte regler om indberetning af renter, der pålægges krav
under inddrivelse i henhold til den foreslåede § 5 i det
samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til
det offentlige. Forslaget skal ses i sammenhæng med
forslaget om, at renten for krav under inddrivelse tillæg-
ges fradragsret.

Til nr. 5 og 6
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af administrative bøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 117

Til nr. 1
Ifølge § 4, stk. 2, fastsætter skatteministeren renten for

indfriede statsgaranterede studielån. Renten fastsættes
for et halvt år ad gangen som Økonomistyrelsens gen-
nemsnitlige rente for de i § 1 a anførte studielån i det
forudgående halvår med et tillæg på 1 procentpoint.

Det foreslås, at bestemmelsen ophæves. Der er tale om
en konsekvensændring som følge af at der i § 5 i det
samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til
det offentlige foreslås indsat bestemmelse om, at alle
fordringer, der overdrages til inddrivelse hos restan-
ceinddrivelsesmyndigheden, forrentes med en rente sva-
rende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2.
Misligholdte statsgaranterede studielån vil herefter være
omfattet af den foreslåede rentebestemmelse.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af misligholdt studie-
gæld ydet efter nuværende og tidligere lovgivning om
studielån..

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 118
Bestemmelsen indeholder hjemmel til lønindeholdel-

se for skyldig stempelafgift.
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Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 119

Til nr. 1
Loven indeholder bestemmelser om tilskud til tilba-

gebetaling af studiegæld, eftergivelse af studiegæld og
eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte
grupper.

Bestemmelserne vedrørende studiegæld foreslås op-
hævet. I konsekvens heraf foreslås lovens titel ændret.

Til nr. 2
Bestemmelsen fastsætter lovens anvendelsesområde

for studiegæld. Bestemmelserne vedrørende studiegæld
foreslås ophævet.

Til nr. 3
Bestemmelserne i kapitel 1-3 omhandler tilskud til til-

bagebetaling af studiegæld og eftergivelse af studie-
gæld.

Reglernes formål var at lette situationen for personer
med store statsgaranterede studielån og var begrundet i
det høje renteniveau i 1970erne og begyndelsen af
1980erne. I 1998 blev der mulighed for, at lade Økono-
mistyrelsen overtage lånene på samme vilkår, som pen-
geinstitutternes. Renten på disse lån blev herefter fastsat
i forhold til Ciborrenten for 6 måneder. Renten er pt. på
5 pct.. De fleste pengeinstitutter har rentemæssigt lagt
sig tæt op af Økonomistyrelsens renteniveau. Renten på
de lån, der misligholdes, er pt. 5,5 pct.. Muligheden for
at optage statsgaranterede studielån ophørte i 1993. Den-
ne type lån har således ikke kunnet optages de seneste
15 år. Dette sammenholdt med, at garantien og den nor-
male afviklingsperiode er 15 år, gør at reglerne nu fore-
slås ophævet.

Der henvises til de almindelige bemærkninger til det
samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til
det offentlige.

Til nr. 4
Det foreslås, at reglerne for eftergivelse af gæld til det

offentlige for socialt udsatte grupper lempes, således at
skyldnere, der kommer i beskæftigelse mv. fra kontant-
hjælp efter at have modtaget hjælp efter § 11 i lov om
aktiv socialpolitik, dagpenge efter lov om arbejdsløs-

hedsforsikring m.v. eller introduktionsydelse efter reg-
lerne i kapitel 5 i integrationsloven i samlet 3 år over en
fireårig periode, kan ansøge restancemyndigheden om
eftergivelse af gæld til det offentlige. Det er en lempelse
i forhold til nugældende lovgivning, hvor betingelsen for
at opnå gældseftergivelse, er en uafbrudt periode på de
nævnte overførselsindkomster på 4 år. Derudover udvi-
des målgruppen til også at omfatte skyldnere på dag-
penge efter kap. 10 i lov om arbejdsløshedsforsikring
m.v. Det er fortsat en betingelse for at få bevilget efter-
givelse, at skyldneren er kommet i beskæftigelse, i flek-
sjob, under uddannelse eller revalidering, jf. § 16 f,
stk. 2. Skyldnerne, der ansøger om gældseftergivelse,
skal dog som hidtil være ophørt med at modtage hjælp
efter § 11 i lov om aktiv socialpolitik, jf. § 16 h.

For dagpenge medregnes alle ydelser, der forbruger af
dagpengeperioden, jf. § 55 i lov om arbejdsløshedsfor-
sikring mv.

Til nr. 5
Samtidig foreslås, at eftergivelsesperioden nedsættes

fra 5 år til 4 år.

Til nr. 6
Som konsekvens af forslaget om nedsættelse af efter-

givelsesperioden fra 5 til 4 år vil beløbet, som eftergives
pr. måned, være 1/48 af den samlede gæld til det offent-
lige.

Til nr. 7
Da lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det of-

fentlige har været i kraft 1 år, og da Skatteministeriet i
samarbejde med Velfærdsministeriet har foretaget en
vurdering af afgrænsningen af ordningen, jf. de almin-
delige bemærkninger, foreslås stk. 3 ophævet.

Til nr. 8
Det forslås, at forsøgsordningen i sin nu foreslåede

form evalueres 1 år efter ikrafttræden for at fastholde, at
forsøgsordningen evalueres 3 år efter den oprindelige
ikrafttræden.

Til nr. 9
Bestemmelsen indeholder hjemmel til indhentelse af

oplysninger til brug for behandling af ansøgninger om
tilskud og eftergivelse.

Som konsekvens af forslaget om ophævelse af regle-
rne vedrørende studiegæld foreslås bestemmelsen affat-
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tet således, at den alene vedrører eftergivelse af gæld til
det offentlige for socialt udsatte grupper.

Til § 120
Bestemmelsen fastsætter, at reglerne om gebyrer og

renter i opkrævningsloven finder tilsvarende anvendelse
og hjemmel til lønindeholdelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen affattet således, at den alene indeholder henvis-
ningen til opkrævningsloven om gebyrer og renter.

Til § 121
Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at reglerne om

henstand og eftergivelse i momslovens § 83 finder an-
vendelse på afgift, renter, gebyrer og administrative
bøder.

§ 83 i momsloven blev ophævet med virkning fra 1.
januar 2001, jf. lov nr. 165 af 15. marts 2000, da reglerne
om henstand og eftergivelse var indeholdt i opkræv-
ningslovens § 15.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 122

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder bemyndigelse til skattemi-

nisteren til efter forhandling med justitsministeren at
fastsætte de nærmere regler for afgiftens opkrævning og
lønindeholdelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ændret således, at den alene indeholder bemyn-
digelse vedrørende opkrævning.

Til nr. 2
§ 14 indeholder hjemmel til udpantning og løninde-

holdelse for afgifter og gebyrer.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

§ 22 indeholder hjemmel til at reglerne om henstand
og eftergivelse i opkrævningsloven finder anvendelse på
afgift, renter, gebyrer og administrative bøder.

Reglerne om henstand udgik af opkrævningslovens
§ 15 ved en ændring af bestemmelsen, der blev gennem-
ført ved § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005.

I det samtidigt fremsatte forslag til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige fastsættes generelle regler om
eftergivelse af gæld til det offentlige, som vil omfatte de
her omhandlede krav.

Som følge heraf foreslås bestemmelsen ophævet.
Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-

mærkninger.

Til § 123
Bestemmelserne i § 1 (§§ 3 a, 3 b og 3 c i lov om

opkrævning og inddrivelse af visse fordringer) vedrører
dækningsrækkefølge og rente og gebyr. Bestemmelser-
ne er ikke trådt i kraft.

Bestemmelserne overføres til det samtidigt fremsatte
lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bestemmelserne i §§ 2-11 indeholder konsekvensæn-
dringer vedrørende dækningsrækkefølge, rente og ge-
byrer. Bestemmelserne er ikke trådt i kraft.

Disse konsekvensændringer er indarbejdet i nærvæ-
rende lovforslag.

Til § 124
Bestemmelserne i § 1 (§§ 3 d, 3 e og 3 f i lov om op-

krævning og inddrivelse af visse fordringer) vedrører
modregning m.v. Bestemmelserne er ikke trådt i kraft.

Bestemmelserne overføres til det samtidigt fremsatte
lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bestemmelserne i §§ 3-10 indeholder konsekvensæn-
dringer vedrørende dækningsrækkefølge, rente og ge-
byrer. Bestemmelserne er ikke trådt i kraft.

Disse konsekvensændringer er indarbejdet i nærvæ-
rende lovforslag.

Til § 125
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyr for behandling af ansøgninger og for meddelelse
af tilladelse og godkendelse,

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.
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Til § 126
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyr for behandling af ansøgninger og for udstedelse
af tilladelse og godkendelse samt for udlevering af af-
mærkningsskilt og for udstedelse af bevis for anmeldelse
efter lov om godskørsel.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 127

Til nr. 1
Bestemmelsen om udpantning i dette afsnit foreslås

ophævet.
Som følge heraf foreslås afsnitsoverskriften ændret i

overensstemmelse hermed.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for beløb, som en kommune efter loven
har betalt forskudsvis, og for beløb der er betalt i henhold
til vejbestyrelsens garanti.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 128

Til nr. 1
Bestemmelsen om udpantning i dette afsnit foreslås

ophævet.
Til nr. 2-3
Bestemmelserne indeholder hjemmel til modregning,

udpantning, lønindeholdelse og eftergivelse for kontrol-
afgift efter lov om jernbane samt regler om fogedrettens
behandling af indsigelser, som skyldneren fremsætter
over for inddrivelsesmyndigheden om berettigelsen af et
meddelt pålæg om lønindeholdelse og om berettigelsen
af en gennemført modregning.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne om lønindeholdelse, udpantning og fogedret-
tens behandling af indsigelser ophævet, mens bestem-
melsen om modregning opretholdes.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 129

Til nr. 1
Bestemmelsen om udpantning i dette afsnit foreslås

ophævet.
Som følge heraf foreslås afsnitsoverskriften ændret i

overensstemmelse hermed.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for beløb, som en vejbestyrelse eller
kommune efter lov om offentlige veje har udredt for-
skudsvis.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 130

Til nr. 1
Bestemmelsen om udpantning i dette afsnit foreslås

ophævet.
Som følge heraf foreslås afsnitsoverskriften ændret i

overensstemmelse hermed.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for beløb, som en kommune efter loven
har betalt forskudsvis, og for beløb der er betalt i henhold
til kommunegaranti.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til nr. 3
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

udgifter ved taksationsforretninger.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 131
Den gældende bestemmelse i lov om trafikselskaber

indeholder hjemmel til modregning, udpantning og løn-



44

indeholdelse for kontrolafgift samt regler om fogedret-
tens behandling af indsigelser, som skyldneren frem-
sætter over for inddrivelsesmyndigheden om berettigel-
sen af et meddelt pålæg om lønindeholdelse og om
berettigelsen af en gennemført modregning.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne om lønindeholdelse, udpantning og fogedret-
tens behandling af indsigelser ophævet, mens bestem-
melsen om modregning opretholdes.

Til § 132
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for udgifter, som det offentlige afholder
i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger
mod glat føre, snerydning m.v. på den forpligtedes veg-
ne.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 133
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for ubetalte arbejdsgi-
verbidrag efter de hidtil gældende regler om Arbejdsgi-
vernes Elevrefusion.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 134
Bestemmelsen fastsætter, at betaling for undervisning

i fritiden m.v. kan inddrives efter reglerne om inddri-
velse af personlige skatter.

Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,
lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havende vedrørende tilbagebetaling af tilskud.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 135

Til nr. 1
Ifølge § 31, stk. 3, forrentes uddannelsesstøtte, der skal

tilbagebetales, herunder misligholdt gæld, med en årlig
rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved
forsinket betaling. Renten tilskrives månedligt.

Det foreslås, at bestemmelsen ændres, således at mis-
ligholdt gæld ikke omfattes af bestemmelsen. Der er tale
om en konsekvensændring som følge af det samtidigt
fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige, hvorefter der i § 5 foreslås indsat bestemmelse
om, at alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos
restanceinddrivelsesmyndigheden, forrentes med en
rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5,
stk. 1 og 2. Misligholdt gæld vil herefter være omfattet
af den foreslåede rentebestemmelse.

Til nr. 2
Ifølge § 36, stk. 3, fastsætter skatteministeren renten

for misligholdte studielån, slutlån og statslån.
Det foreslås, at bestemmelsen ophæves. Der er tale om

en konsekvensændring som følge af det samtidigt frem-
satte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige,
hvorefter der i § 5 foreslås indsat bestemmelse om, at
alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos restan-
ceinddrivelsesmyndigheden, forrentes med en rente sva-
rende til renten i henhold til rentelovens § 5, stk. 1 og 2.
Misligholdte studielån, slutlån og statslån vil herefter
være omfattet af den foreslåede rentebestemmelse.

Til nr. 3
Kapitel 9 indeholder hjemmel til udpantning og løn-

indeholdelse for misligholdt gæld ydet efter nuværende
og tidligere lovgivning om statens uddannelsesstøtte.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 136
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for misligholdt gæld.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås de nævnte
bestemmelser ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 137

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til inddrivelse af

fordringer, som staten har overtaget mod de enkelte bo-
ligtagere efter reglerne i kildeskatteloven og lov om
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inddrivelse af skatter og afgifter (lønindeholdelse og ud-
pantning).

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen affattet således at disse bestemmelser udgår.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til eftergivelse af

beløb, som staten har overtaget.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen affattet således at disse bestemmelser udgår.

Til nr. 3
Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at restanceind-

drivelsesmyndigheden kan inddrive bidrag og gebyrer
til Byggeskadefonden ved lønindeholdelse og udpant-
ning.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til nr. 4
Bestemmelserne indeholder hjemmel til at restan-

ceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive misligholdte
statslån ydet i henhold til den tidligere byggestøtte- og
kollegiestøttelovgivning og den tidligere lovgivning om
boligbyggeri ved udpantning og lønindeholdelse samt
eftergive beløb.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til nr. 5
Bestemmelsen indeholder bemyndigelse til at fastsæt-

te regler om fremgangsmåden ved lønindeholdelse.
Bestemmelser om fremgangsmåden ved lønindehol-

delse er fastsat i bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008.
Bestemmelsen foreslås ophævet, idet fremgangsmå-

den ved lønindeholdelse for alle fordringstyper skal
følge reglerne i inddrivelsesbekendtgørelsen.

Til § 138
Bestemmelsen indeholder hjemmel til inddrivelse af

fordringer, som staten har overtaget mod de enkelte bo-
ligtagere, efter reglerne i kildeskatteloven og lov om
inddrivelse af skatter og afgifter (lønindeholdelse og ud-
pantning).

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen affattet således at disse bestemmelser udgår.

Til § 139

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at restanceind-

drivelsesmyndigheden kan inddrive bidrag og gebyrer
til Byggeskadefonden ved lønindeholdelse og udpant-
ning.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til nr. 2
Bestemmelsen om udpantning i dette afsnit foreslås

ophævet.
Som følge heraf foreslås afsnitsoverskriften ændret i

overensstemmelse hermed.

Til nr. 3
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

beløb, som kommunalbestyrelsen har udredt forskudsvis
vedrørende kondemnerede boliger.

Bestemmelsen foreslås som følge af det samtidigt
fremsatte lovforslag om inddrivelse af gæld til det of-
fentlige affattet således, at bestemmelsen om udpant-
ningsret udgår.

Til nr. 4
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statskassens tilgode-
havender på for meget udbetalt tilskud og regreskravet
efter indfrielse af en ydet statsgaranti.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 140

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder regler om, at bidrag, der har

været forfaldet i mere end 5 år, kan inddrives ved løn-
indeholdelse, og at retten til at anvende lønindeholdelse
bortfalder, hvis forskudsvis udbetaling ikke er sket inden
1 år efter bidragets forfaldsdag. Derudover indeholder
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bestemmelserne indtrædelsesret for et beløb, der svarer
til det skyldige bidrag, i den bidragsforpligtedes ret til
udbetaling af overskydende skat m.v.

Begrænsningerne i retten til at anvende lønindehol-
delse foreslås ophævet. Herved sker der en harmonise-
ring til de regler, der gælder for lønindeholdelse for
andre fordringer.

Bestemmelsen om indtrædelsesret foreslås ophævet,
idet den erstattes af en bestemmelse i det samtidigt frem-
satte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige,
der hjemler indtrædelse for alle kommunale og regionale
krav i tilgodehavender fra staten, jf. forslagets § 8.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for uberettiget modtaget
ydelser.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 141

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for skyldige beløb efter
dagtilbudsloven. Derudover indeholder bestemmelsen
indtrædelsesret for skyldige beløb i udbetaling af over-
skydende skat m.v.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen affattet således, at hjemlen til udpantning, løn-
indeholdelse og eftergivelse ophæves, idet tilsvarende
bestemmelser fremgår af forslaget til lov om inddrivelse
af gæld til det offentlige.

Bestemmelsen om indtrædelsesret foreslås ophævet,
idet den erstattes af en bestemmelse i det samtidigt frem-
satte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige,
der hjemler indtrædelse for alle kommunale og regionale
krav i tilgodehavender fra staten, jf. forslagets § 8.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 142
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for bøder efter lov om
Det Centrale Personregister.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 143
Til nr. 1 - 2
Det foreslås, at bemyndigelsen til skatteministeren til

at fastsætte regler om gebyr til restanceinddrivelses-
myndigheden for erindringsskrivelser, tilsigelse til ud-
lægsforretning og begæring om indeholdelse i løn mv. i
lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser,
der opkræves af regioner og kommuner og inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden, ophæves.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af
ændringerne i § 6 i det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, hvor der foreslås
tilsvarende gebyrer for hele restanceinddrivelsesmyn-
dighedens forretningsområde.

Til nr. 3
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse, eftergivelse og indtrædelse for gebyrer.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige, der indeholder til-
svarende bestemmelser, foreslås bestemmelsen ophæ-
vet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 144
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for misligholdte tilba-
gebetalingskrav.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige, der indeholder til-
svarende bestemmelser, foreslås bestemmelsen ophæ-
vet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 145

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til modregning af

social pension i boligstøtte og overskydende skat. Der-
udover indeholder bestemmelserne hjemmel til inddri-
velse efter reglerne for inddrivelse af personlige skatter
(udpantning og lønindeholdelse).
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Bestemmelsen om udpantning og lønindeholdelse
foreslås ophævet som følge af det samtidigt fremsatte
lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige. Be-
stemmelsen om modregning i overskydende skat fore-
slås ligeledes ophævet, idet den erstattes af en bestem-
melse i det samtidigt fremsatte lovforslag om inddrivelse
af gæld til det offentlige, der hjemler indtrædelse for alle
kommunale og regionale krav i tilgodehavender fra sta-
ten, jf. forslagets § 8. Særreglen om modregning i bo-
ligstøtte opretholdes.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til afskrivning af

tilbagebetalingskrav, når det skønnes, at der inden for en
rimelig årrække efter kravets fremsættelse ikke er øko-
nomisk mulighed for at gennemføre kravet, og hjemmel
til eftergivelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, der indeholder en
generel afskrivningsregel og regler om eftergivelse,
foreslås bestemmelsen ophævet.

Til § 146
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for kommunale ejendomsskatter. Be-
stemmelsen indeholder endvidere regler om tidspunktet
for, hvornår inddrivelse kan foretages.

Bestemmelsen foreslås affattet således, at reglen om
tidspunktet for, hvornår inddrivelse kan foretages, op-
retholdes, mens reglerne om udpantning og lønindehol-
delse ophæves, som følge af at det samtidigt fremsatte
lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige in-
deholder tilsvarende regler.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 147
Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at pligtig ind-

betaling vedrørende beløb til forbedring kan inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning og
lønindeholdelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen om udpantning og lønindeholdelse ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Ifølge § 63 d, stk. 5, 4. pkt., inddrives beløb til for-
bedring, jf. § 63 a, stk. 1, i lov om leje, med tillæg af et
gebyr, der tilfalder restanceinddrivelsesmyndigheden,
og hvis størrelse fastsættes af socialministeren i samråd

med skatteministeren. Det foreslås, at bestemmelsen op-
hæves.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af
ændringerne i § 6 i det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, hvor der foreslås
tilsvarende gebyrer for hele restanceinddrivelsesmyn-
dighedens forretningsområde.

Til § 148
Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at pligtig ind-

betaling vedrørende beløb til forbedring kan inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden ved udpantning og
lønindeholdelse.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen om udpantning og lønindeholdelse ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Inddrivelse af beløb som udlejer er pligtig til at ind-
betale i henhold til § 18 b i lov om midlertidig regulering
af boligforholdene, sker med tillæg af et gebyr, der til-
falder restanceinddrivelsesmyndigheden, og hvis stør-
relse fastsættes af socialministeren i samråd med
skatteministeren. Det foreslås, at bestemmelsen ophæ-
ves.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af
ændringerne i § 6 i det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, hvor der foreslås
tilsvarende gebyrer for hele restanceinddrivelsesmyn-
dighedens forretningsområde.

Til § 149
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tilbagebetalingskrav
vedrørende pension og arbejdsgiverbidrag efter tidligere
gældende regler.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 150

Til nr. 1
Bestemmelserne om eftergivelse i afsnittet foreslås

ændret.
Som en konsekvens heraf foreslås afsnitsoverskriften

ændret i overensstemmelse hermed.
Til nr. 2-5
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Bestemmelserne indeholder hjemmel til inddrivelse
efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter (ud-
pantning og lønindeholdelse) samt hjemmel til indtræ-
delse i krav på overskydende skat og arbejdsmarkedsbi-
drag m.v.

Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne om inddrivelse ved udpantning og lønindehol-
delse ophævet.

Bestemmelsen om indtrædelsesret foreslås ophævet,
idet den erstattes af en bestemmelse i det samtidigt frem-
satte lovforslag om inddrivelse af gæld til det offentlige,
der hjemler indtrædelse for alle kommunale og regionale
krav i tilgodehavender fra staten, jf. forslagets § 8.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 151
Bestemmelserne indeholder hjemmel til, at beløb, der

kan kræves betalt til administrator kan
inddrives af restanceinddrivelsesmyndigheden ved

udpantning og lønindeholdelse.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne om udpantning og lønindeholdelse ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Ifølge § 9, stk. 2, 4. pkt., i lov om tvungen administra-
tion af udlejningsejendomme kan beløb, der kan kræves
betalt til administrator, jf. lovens § 9, stk. 2, 1. pkt., ind-
drives med tillæg af et gebyr, der tilfalder restanceind-
drivelsesmyndigheden. Det foreslås, at bestemmelsen
ophæves.

Der er tale om en konsekvensændring som følge af
ændringerne i § 6 i det samtidigt fremsatte lovforslag om
inddrivelse af gæld til det offentlige, hvor der foreslås
tilsvarende gebyrer for hele restanceinddrivelsesmyn-
dighedens forretningsområde.

Til § 152
Den gældende regel i lov om brandsikring af ældre

beboelsesbygninger indeholder hjemmel til udpantning.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen om udpantning ophævet.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 153

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for bøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning for

gebyrer og forskudsvis udlagte beløb.
Som følge af det samtidigt fremsatte lovforslag om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen affattet således, at den alene omhandler fortrins-
retten, mens reglen om udpantningsret ophæves.

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige be-
mærkninger.

Til § 154
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af ekspeditionsafgift.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 155

Til nr. 1
Bestemmelserne i dette afsnit foreslås ophævet.
Som følge heraf foreslås det, at afsnitsoverskriften ud-

går.

Til nr. 2
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse af tilgodehavender, som
Eksport Kredit Fonden i forbindelse med indfrielser, er-
statningsudbetalinger eller lignende måtte få hos perso-
ner her i landet

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til § 156
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning og

lønindeholdelse for staten tilgodehavender i forbindelse
med finansiering af aktiviteter efter nuværende og tidli-
gere lovgivning om erhvervsfremme og om egnsudvik-
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ling og den tidligere egnsudviklingslovgivning samt lån
til håndværk og mindre industri.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 157
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for statens tilgodeha-
vender efter indfrielse af en kaution.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til § 158

Til nr. 1
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for afgifter.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til nr. 2
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tvangsbøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 159
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for udgifter og gebyrer
fra Forbrugerklagenævnet.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 160
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tvangsbøder fra Kla-
genævnet for Udbud.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 161
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for tvangsbøder.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 162
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

for bøder pålagt af disciplinærnævnet og gebyrer.
Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om

inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til § 163
Bestemmelsen indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for syn af fiskeskibe
m.v.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melsen ophævet.

Til § 164
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning

og lønindeholdelse for statskassens tilgodehavender ef-
ter indfrielse af en garanti.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til § 165
Bestemmelserne indeholder hjemmel til udpantning,

lønindeholdelse og eftergivelse for afgifter og tvangs-
bøder.

Som følge af det samtidigt fremsatte forslag til lov om
inddrivelse af gæld til det offentlige foreslås bestem-
melserne ophævet.

Til § 166
Det foreslås, at loven træder i kraft 1. januar 2009, dog

at tidspunktet for lovens ikrafttræden for følgende be-
stemmelser §§ 9, 98, nr. 3, 102, 108, nr.1 og 2, 116, nr.
4, 117, nr. 1, 135, nr. 1 og 2, 143, nr. 1 og 2, 147, nr. 2,
148, nr. 2, fastsættes af skatteministeren. Herved sikres,
at disse regler kan sættes i kraft samtidig med, at de reg-
ler, der erstatter disse regler, kan systemunderstøttes.



50

Bilag 1
Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Gældende formulering Lovforslaget

Forslag til

Lov om ændring af forskellige love m.v.
(Konsekvensændringer som følge af lov
om inddrivelse af gæld til det offentlige)

Beskæftigelsesministeriet

§ 1
I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1460 af 12. december
2007, foretages følgende ændringer:

§ 27 a. Hjælpen til personer, der ikke
modtager fuld førtidspension efter lov om
social pension eller lov om højeste, mel-
lemste, forhøjet almindelig eller alminde-
lig førtidspension m.v. på grund af betin-
gelserne om optjening, kan pr. måned højst
udgøre det beløb, der ville kunne udbeta-
les, hvis ansøgeren havde været berettiget
til fuld førtidspension. For personer, der
ikke opfylder betingelserne i § 11, stk. 3-6,
for at få kontanthjælp, kan hjælpen pr. må-
ned højst udgøre et beløb, der svarer til
starthjælpen.

1. I § 27 a udgår ”eller lov om højeste,
mellemste, forhøjet almindelig eller almin-
delig førtidspension m.v.,”.

§ 95.
Stk. 2. Misligholdt gæld kan inddrives af

restanceinddrivelsesmyndigheden efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

2.§ 95, stk. 2, 3 og 5 ophæves og i stk. 4
udgår ”efter reglerne i stk. 1-3”.

Stk. 4 bliver herefter stk. 2.

Stk. 3. Når der er ydet hjælp med tilba-
gebetalingspligt, indtræder kommunen for
et beløb, der svarer til den tilbagebetalings-
pligtige hjælp, i retten til udbetaling af
overskydende skat og arbejdsmarkedsbi-
drag med godtgørelse og renter samt tilba-
gebetaling efter kildeskattelovens § 55.
Dette gælder, selv om der er fastsat en til-
bagebetalingsordning efter stk. 1.

Stk. 4. Tilbagebetalingskravet bortfalder,
når der er gået 3 år efter hjælpens ophør,
uden at der efter reglerne i stk. 1-3 har væ-
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ret økonomisk mulighed for at gennemføre
kravet.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter reg-
lerne i opkrævningsloven.

Kap. 12. Tilbagebetaling 3. I overskriften til kapitel 12 indsættes ef-
ter »Tilbagebetaling«: »m.v.«

§ 96. Har en person, der modtager hjælp
efter kapitel 4 og 6, ikke betalt for dag- eller
klubtilbud efter lov om social service, kan
kommunen fradrage den fremtidige må-
nedlige betaling i den fremtidige hjælp ef-
ter kapitel 4 og 6.

4. I § 96 indsættes efter ”dag- eller klubtil-
bud efter”: ”dagtilbudsloven eller”.

§ 116. Inddrivelse af forfaldne, ikke be-
talte afdrag på lån ydet efter de hidtidige
regler i § 43, stk. 9, 1. pkt., og stk. 10, i lov
om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr.
110 af 26. februar 1996 med senere æn-
dringer, samt efter regler i § 42, stk. 4, 7 og
8, i lov om social bistand, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 171 af 25. marts 1987 med
senere ændringer, sker efter reglerne for
inddrivelse af personlige skatter.

Stk. 2. ---

5.§ 116 ophæves.

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 994 af 8. august
2007, som ændret senest ved lov nr. 482 af
17. juni 2008, foretages følgende ændrin-
ger:

§ 84. ---
Stk. 2-8. ---
Stk. 9. Krav mod arbejdsgiveren om be-

taling af dagpengegodtgørelse, jf. stk. 7,
kan med tillæg af omkostninger inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis
kravet ikke betales inden for den fastsatte
frist. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive det skyldige beløb ved ud-
pantning, når kravet er fastslået af Arbejds-
markedets Ankenævn.

Stk. 10. ---

1.§ 84, stk. 9, 2. pkt., og § 85 b ophæves.
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§ 85 b. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter
de indtil 1. januar 1988 gældende regler
kan inddrives af restanceinddrivelsesmyn-
digheden. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan inddrive skyldige beløb ved
udpantning og ved indeholdelse i løn mv.
efter reglerne om inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan i
samråd med skatteministeren fastsætte
nærmere regler om fremgangsmåden i for-
bindelse med lønindeholdelsen, herunder
om straf af bøde for overtrædelse af regle-
rne.

Stk. 3. For overtrædelser efter stk. 2 kan
der pålægges selskaber mv. (juridiske per-
soner) strafansvar efter reglerne i straffe-
lovens 5. kapitel.

§ 86. ---
Stk. 2.-3.
Stk. 4. Hvis dagpenge eller andre ydelser,

jf. stk. 1 og 14, er udbetalt med urette, har
kassen ikke krav på refusion fra statskassen
og skal betale udbetalt refusionsbeløb for
den fejludbetalte ydelse tilbage fuldt ud,
medmindre den fejlagtige udbetaling skyl-
des medlemmets svigagtige forhold. Til-
bagebetaling skal ske, uanset om staten har
lidt økonomisk tab. Direktøren for Ar-
bejdsdirektoratet kan dog i ganske særlige
tilfælde give tilladelse til, at kassen helt el-
ler delvis får ret til refusion, hvis staten
ikke har lidt et økonomisk tab af samme
størrelse som det fejludbetalte beløb. Di-
rektørens afgørelse herom kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndig-
hed.

Stk. 5.-10. ---

2. I § 86, stk. 4, ændres ”stk. 1 og 14” til:
”stk. 1 og 12”.

Stk. 11. Beløb, som skal tilbagebetales
efter stk. 1 og 2, kan med tillæg af påløbne
renter og omkostninger inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden, hvis kassen
har ret til refusion fra statskassen. Restan-
ceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive
skyldige beløb ved udpantning og ved in-
deholdelse i løn mv. efter reglerne om ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-

3.§ 86, stk. 11, 2. og 3. pkt., stk. 12 og
stk. 13, ophæves.

Stk. 14 bliver herefter stk. 12.
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loven, når kravet er fastslået i en afgørelse
truffet af en kasse, Arbejdsdirektoratet el-
ler Arbejdsmarkedets Ankenævn eller er
sikret ved dom eller et eksigibelt forlig.
Ved restanceinddrivelsesmyndighedens
inddrivelse af krav i udlandet kan en del af
det inddrevne beløb anvendes til betaling
af inkassoprovision.

Stk. 12. Direktøren for Arbejdsdirektora-
tet kan i samråd med skatteministeren efter
forhandling med Beskæftigelsesrådet fast-
sætte nærmere regler om anvendelsen af
stk. 11, herunder regler om fremgangsmå-
den i forbindelse med lønindeholdelse og
om straf af bøde for overtrædelse af regle-
rne om lønindeholdelse.

Stk. 13. For overtrædelser efter stk. 12
kan der pålægges selskaber mv. (juridiske
personer) strafansvar efter reglerne i straf-
felovens 5. kapitel.

Stk. 14. Modtageren af en skattefri præ-
mie efter § 74 m, skal betale præmiebeløbet
tilbage, hvis beløbet er modtaget med uret-
te og udbetalingen skyldes medlemmets
eller modtagerens urigtige oplysninger el-
ler fortielser, eller hvis modtageren i øvrigt
indså eller burde have indset, at modtagel-
se af beløbet var uberettiget. Tilsvarende
gælder, hvis tilbagebetaling af efterlønsbi-
drag, jf. § 77 a, er sket med urette. Stk. 3-13
finder tilsvarende anvendelse på tilbage-
betaling efter denne bestemmelse.

4. I § 86, stk. 14, der bliver stk. 12, ændres
”stk. 3-13” til: ”stk. 3 – 11”.

§ 86 a. ---
Stk. 2.-3. ---

Stk. 4. Krav mod et medlem på tilbage-
betaling af dagpenge, jf. stk. 1 og 2, kan
med tillæg af omkostninger inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden. Re-
stanceinddrivelsesmyndigheden kan ind-
drive skyldige beløb ved udpantning og
ved indeholdelse i løn mv. efter reglerne
om inddrivelse af personlige skatter i kil-
deskatteloven, når kravet er fastslået i en
afgørelse truffet af en kasse, Arbejdsdirek-
toratet eller Arbejdsmarkedets Ankenævn
eller er sikret ved dom eller et eksigibelt

5.§ 86 a, stk. 4, 2. og 3. pkt., stk. 5 og stk. 6,
ophæves.
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forlig. Ved restanceinddrivelsesmyndig-
hedens inddrivelse af krav i udlandet kan
en del af det inddrevne beløb anvendes til
betaling af inkassoprovision.

Stk. 5.-6. ---

Kap. 16 c. Eftergivelse af skyldige be-
løb

6.Kapitel 16 c ophæves.

§ 100b. Direktøren for Arbejdsdirekto-
ratet kan efter forhandling med beskæfti-
gelsesrådet fastsætte regler om mulighe-
den for digital kommunikation mellem
medlemmet, arbejdsløshedskassen, Ar-
bejdsdirektoratet og Arbejdsmarkedets
Ankenævn.

§ 3

I lov nr. 1540 af 20. december 2006 om
ændring af lov om arbejdsløshedsforsik-
ring m.v., lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og lov om pålig-
ningen af indkomstskat til staten, foretages
følgende ændring:

1.§ 1, nr. 29, og § 5, stk. 5, ophæves.

§ 4

I lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som
ændret senest ved lov nr. 517 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

§ 51. ---
Stk. 2. Beløb svarende til ubetalte præ-

mier, jf. stk. 1, kan med tillæg af omkost-
ninger inddrives ved udpantning og ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven.

1.§ 51, stk. 2 og 3, § 51 a og § 52, stk. 6 og
7 ophæves.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan i
samråd med skatteministeren fastsætte
nærmere regler om fremgangsmåden i for-
bindelse med lønindeholdelsen, herunder
om straf i form af bøde for overtrædelse af
reglerne. Bestemmelsen i § 82, stk. 4, an-
vendes tilsvarende.
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§ 51 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb omfattet
af § 51 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 52. ---
Stk. 2.-5. ---
Stk. 6. Reglerne i § 51, stk. 2 og 3, finder

tilsvarende anvendelse for refusionskrav
efter stk. 2 og renter heraf efter § 60.

Stk. 7. Reglerne i § 51 a finder tilsvarende
anvendelse for refusionskrav efter stk. 2, jf.
stk. 1, og renter heraf efter § 60.

§ 5

I lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 871 af 6. juli 2007, som ændret ved
§ 2 i lov nr. 108 af 28. februar 2008, fore-
tages følgende ændringer:

§ 28. ---
Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af fleks-

ydelse kan med tillæg af omkostninger ind-
drives af restanceinddrivelsesmyndighe-
den.

Stk. 3. ---

1.§ 28, stk. 2 ophæves.
Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

§ 28 a. Inddrivelsen efter § 28, stk. 2, kan
ske ved udpantning og ved indeholdelse i
løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven.

2.§ 28 a ophæves.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighed-
en kan eftergive skyldige beløb efter reg-
lerne i opkrævningsloven

§ 6

I lov om Lønmodtagernes Garantifond,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1043 af 28.okto-
ber 2005, som ændret senest ved § 19 i lov
nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende
ændring:

§ 12 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter
de indtil 1. januar 1988 gældende regler
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrives af restanceinddrivelsesmyndig-
heden. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive skyldige beløb ved indehol-
delse i løn mv. hos den pågældende efter

1.§§ 12 a og 12 b ophæves.
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reglerne om inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen, herunder om straf
af bøde for overtrædelse af reglerne.

§ 12 b. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 12 a efter
reglerne i opkrævningloven.

§ 7

I lov om ret til orlov og dagpenge ved
barsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12.
december 2007, foretages følgende æn-
dring:

§ 49. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Inddrivelsen sker efter reglerne for

inddrivelse af personlige skatter.
1.§ 49, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.
Stk. 5. Krav på tilbagebetaling af for me-

get udbetalte ydelser efter denne lov kan
modregnes i ydelser efter loven.

§ 8

I lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedag-
penge, som ændret senest ved lov nr. 389
af 27. maj 2008, foretages følgende æn-
dringer:

§ 45. ---
Stk. 2.-5. ---
Stk. 6. Præmiebidragene samt påløbne

renter kan inddrives efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter. Restanceind-
drivelsesmyndigheden kan eftergive skyl-
dige beløb efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

1. § 45, stk. 6, ophæves.

§ 55. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Præmiebidragene samt påløbne

renter kan inddrives efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter. Restanceind-
drivelsesmyndigheden kan eftergive skyl-

2.§ 55, stk. 5, ophæves.
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dige beløb efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

§ 71. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Inddrivelsen sker efter reglerne for

inddrivelse af personlige skatter.
3.§ 71, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.
Stk. 5. Krav på tilbagebetaling af for me-

get udbetalte ydelser efter denne lov kan
modregnes i ydelser efter loven, i delpen-
sion og i førtidspension.

§ 72. ---
Stk. 2. Når kommunen har udbetalt for-

skud efter stk. 1, skal arbejdsgiveren re-
fundere forskuddet inden 4 uger efter, at
underretning herom er modtaget. Beløbet
kan ved udpantning og ved indeholdelse i
løn m.v. inddrives efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven. Tilsvarende gælder, når beskæfti-
gelsesankenævnet eller Ankestyrelsen
træffer afgørelse om, at arbejdsgiveren har
pligt til at udbetale sygedagpenge, når
kommunen har udbetalt forskud efter
stk. 1.

4.§ 72, stk. 2, 2. pkt., og stk. 3, ophæves.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter reg-
lerne i opkrævningsloven.

Finansministeriet

§ 9
I om offentlige betalinger m.v., jf. lov-

bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007,
foretages følgende ændring:

§ 4. --- 1. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Med henblik på modregning i

gæld til det offentlige kan oplysninger i det
register, der er nævnt i § 4, stk. 1, om ud-
betalinger fra offentlige myndigheder vi-
deregives til et inddrivelsessystem admi-
nistreret af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Udbetaling til betalingsmodtage-
rens Nemkonto eller til en anden konto
finder ikke sted, hvis told- og skattefor-
valtningen har anmodet om overførsel af
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udbetalingen med henblik på hel eller del-
vis modregning i udbetalingsbeløbet.

Stk. 3. Ved overførsel af en udbetaling til
told- og skatteforvaltningen efter stk. 2 an-
ses betaling at være foretaget med frigø-
rende virkning for den udbetalende myn-
dighed.

Stk. 4. Ved told- og skatteforvaltningens
udbetaling af overskydende beløb efter
gennemført modregning anses told- og
skatteforvaltningen som udbetalende myn-
dighed.«

Justitsministeriet

§ 10

I lov om fonde og visse foreninger, jf.
lovbekendtgørelse nr. 698 af 11. august
1992, som ændret senest ved § 10 i lov nr.
552 af 24. juni 2005, foretages følgende
ændring:

§ 39. Til dækning af udgifterne ved ad-
ministrationen af denne lov kan der opkræ-
ves betaling fra de enkelte fonde, jf. § 45,
stk. 1, nr. 3. Der er udpantningsret for be-
løbet.

1.§ 39, stk. 1, 2. pkt. ophæves.

§ 11

I lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse
af fordringer (forældelsesloven) foretages
følgende ændringer:

§ 18. ---
Stk. 2-3. --- 1.§ 18, stk. 4, affattes således:
Stk. 4. Forældelsen afbrydes ved en of-

fentlig myndigheds pålæg til skyldnerens
arbejdsgiver om indeholdelse i løn m.v.

”Stk. 4. Forældelsen afbrydes ved restan-
ceinddrivelsesmyndighedens underretning
til skyldneren om afgørelse om indehol-
delse i løn m.v.”

§ 19. ---
Stk. 2-5. ---
Stk. 6. Sker afbrydelsen ved indgivelse af

anmodning om udlæg m.v., jf. § 18,
stk. 1-3, regnes den nye forældelsesfrist fra
fogedforretningens eller auktionens afslut-
ning eller, når arrest er forfulgt ved anlæg-

2.§ 19, stk. 6, 2. pkt., affattes således:
”Er forældelsen afbrudt ved underretning

om afgørelse om lønindeholdelse, jf. § 18,
stk. 4, regnes den nye forældelsesfrist fra
det tidspunkt, da der træffes afgørelse om,



59

gelse af justifikationssag, i overensstem-
melse med reglen i stk. 3. Er forældelsen
afbrudt ved pålæg om lønindeholdelse, jf.
§ 18, stk. 4, regnes den nye forældelsesfrist
fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen i
henhold til pålægget ophører.

at lønindeholdelsen ophører, eller senest
fra det tidspunkt, da lønindeholdelsen har
været stillet i bero i 1 år.”

§ 12

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1276 af 24. oktober 2007, som ændret ved
lov nr. 491 af 17. juni 2008 og ved § 1 lov
nr. 498 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 121. ---
1)-9). ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Afgiften påhviler den, der har fore-

taget den uretmæssige standsning eller par-
kering. Betales afgiften ikke inden den
fastsatte frist, hæfter tillige ejeren (bruge-
ren) for betalingen, medmindre det godt-
gøres, at føreren uberettiget var i besiddel-
se af køretøjet. Afgiften kan inddrives ved
udpantning.

Stk. 5. ----

1.§ 121, stk. 4, 3. pkt. ophæves.

§ 122 a. Justitsministeren kan bestemme,
at kontrollen med overholdelse af de be-
stemmelser, der nævnes i § 121, stk. 1, helt
eller delvis overlades til kommunalbesty-
relsen.

Stk. 2.-4. ---

2. Overskriften efter § 122 a ændres til:
»Modregning m.v. «

§ 122 b. Ubetalt parkeringsafgift kan
med tillæg af omkostninger inddrives af
inddrivelsesmyndigheden, jf. stk. 2, ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven samt ved
modregning i overskydende skat, i krav på
tilbagebetaling af vægtafgift, jf. § 6, stk. 5,
i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.,
og i krav på tilbagebetaling af afgift af bi-
lens brændstofforbrug, jf. § 4, stk. 5, i lov
om afgift efter brændstofforbrug for visse
personbiler.

3.§ 122 b affattes således:
”Ubetalt parkeringsafgift kan med tillæg

af omkostninger modregnes i overskyden-
de skat, i krav på tilbagebetaling af vægt-
afgift, jf. § 6, stk. 5, i lov om vægtafgift af
motorkøretøjer m.v., og i krav på tilbage-
betaling af afgift af bilens brændstoffor-
brug, jf. § 4, stk. 5, i lov om afgift efter
brændstofforbrug for visse personbiler.”
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Stk. 2. Inddrivelsen efter stk. 1 foretages
af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 3. Justitsministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelse og modregning.

Stk. 4. Fogedretten træffer efter begæring
afgørelse om indsigelser, som skyldneren
fremsætter over for inddrivelsesmyndig-
heden om berettigelsen af et meddelt pålæg
om lønindeholdelse og om berettigelsen af
en gennemført modregning. Begæringen
fremsættes over for inddrivelsesmyndig-
heden, som indbringer indsigelsen for fo-
gedretten. Afgørelsen træffes efter regle-
rne i retsplejelovens §§ 499-503.

Stk. 5. Afgørelse efter stk. 4 træffes af
fogedretten i den retskreds, hvor skyldne-
rens bopæl er beliggende.

Stk. 6. Fristen for begæring om indbrin-
gelse af indsigelser efter stk. 4 er 4 uger,
fra skyldneren har modtaget meddelelse
om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 7. Overskrides den i stk. 6 nævnte
frist, afviser fogedretten sagen. Fogedret-
ten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter
meddelelsen om lønindeholdelse eller
modregning tillade, at en indsigelse be-
handles. Fogedrettens afgørelse om indsi-
gelser kan kæres til landsretten efter
reglerne i retsplejelovens kapitel 53.

§ 122 c. I forskrifter om fremgangsmåden
i forbindelse med lønindeholdelse og mod-
regning for ubetalt parkeringsafgift m.v.
udstedt i medfør af § 122 b, stk. 3, kan der
fastsættes straf i form af bøde for overtræ-
delse af bestemmelserne i forskrifterne.

4.122 c og 122 d ophæves.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v.
(juridiske personer) strafansvar efter reg-
lerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 122 d. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter
§ 122 b efter reglerne i opkrævningsloven.
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§ 13

I lov om inddrivelse af underholdsbidrag,
jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 10. oktober
2005, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:
”Lov om opkrævning af

underholdsbidrag”

2. Overalt i loven ændres ”ministeren for
familie- og forbrugeranliggender” til: ”ju-
stitsministeren” og ”Ministeren for fami-
lie- og forbrugeranliggender” til: ”Justits-
ministeren”.

§ 1. Reglerne i denne lov finder anven-
delse på opkrævning og inddrivelse af un-
derholdsbidrag til barn, ægtefælle eller en
uden for ægteskab besvangret kvinde, så-
fremt bidraget tjener til fyldestgørelse af en
i dansk lov hjemlet underholdsforpligtelse.

3. I § 1, stk. 1-3 udgår 3 steder »og inddri-
velse«

Stk. 2. Endvidere finder lovens regler an-
vendelse på opkrævning og inddrivelse af
bidrag til fyldestgørelse af en underholds-
forpligtelse i henhold til udenlandsk lov i
det omfang, det fastsættes ved overens-
komst med fremmed stat eller bestemmes
af ministeren for familie- og forbrugeran-
liggender.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på
opkrævning og inddrivelse af renter af un-
derholdsbidrag.

4. § 2 affattes således:
§ 2. Kommunalbestyrelsen foretager ef-

ter anmodning opkrævning af underholds-
bidrag. Ministeren for familie- og forbru-
geranliggender kan dog bestemme, at
indsigelser mod eksistensen af en fordring
omfattet af 1. pkt. skal afgøres af statsfor-
valtningen.

”Kommunalbestyrelsen opkræver efter
anmodning krav på underholdsbidrag. Re-
stanceinddrivelsesmyndigheden opkræver
dog krav på underholdsbidrag, der er om-
fattet af § 1, stk. 2, mens statsforvaltningen
afgør indsigelser mod eksistensen af så-
danne krav.”

Stk. 2. Underholdsbidrag kan inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden efter
reglerne i §§ 3-9.

§ 3. Skyldneren skal give myndighederne
de for inddrivelsen af bidraget fornødne
oplysninger om sine økonomiske og per-

5. §§ 3 – 9 ophæves.
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sonlige forhold. Såfremt det forlanges, skal
oplysningerne gives under personligt
fremmøde for den myndighed, der foreta-
ger inddrivelsen. Møder skyldneren ikke
efter tilsigelse, kan han bringes til stede ved
politiets hjælp.

Stk. 2. Skyldnerens arbejdsgiver skal på
forlangende give myndighederne oplys-
ninger om skyldnerens arbejds- og løn-
ningsforhold.

§ 4. Bidraget kan inddrives ved udpant-
ning.

Stk. 2. Når skyldneren forgæves er efter-
søgt eller har forladt landet for længere
eller ubestemt tid uden at have iagttaget
reglerne i § 19, kan der efter statsforvalt-
ningens nærmere bestemmelse uden for-
udgående forkyndelse af kendelse herom
foretages udpantning for det samlede bi-
drag i skyldnerens her i landet værende
formue. Med det således inddrevne beløb
forholdes der i overensstemmelse med
§ 21.

§ 5. Bidraget kan inddrives ved indehol-
delse i løn m.v. efter reglerne for inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven.

Stk. 2. Pålæg om indeholdelse kan gives,
selv om ydelsen til skyldneren ikke er for-
falden, og tilbageholdelse kan ske, selv om
ydelsen helt eller delvis er unddraget fra
kreditorforfølgning

§ 6. Det beløb, der skal indeholdes ved
hver udbetaling til skyldneren, fastsættes
som en procentdel af nettolønnen. Procent-
delen fastsættes således, at der overlades
skyldneren det nødvendige til eget og fa-
miliens underhold.

Stk. 2. Bestemmelserne i lov om Det Fæl-
les Lønindeholdelsesregister finder anven-
delse på afgørelser om indeholdelse i løn
mv., der træffes i medfør af denne lov.

§ 7. Den arbejdsgiver, som har modtaget
pålæg om indeholdelse i løn mv., skal, hvis
skyldneren ophører at være beskæftiget
hos ham, straks give Det Fælles Løninde-
holdelsesregister skriftlig eller elektronisk
underretning herom. Er det ham bekendt,
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hvor skyldneren herefter har beskæftigel-
se, skal han samtidig oplyse dette.

§ 8. Den, der har modtaget pålæg om in-
deholdelse i løn mv., er erstatningspligtig,
såfremt pålægget ikke efterkommes. Er-
statningsbeløbet kan inddrives ved udpant-
ning.

§ 9. Skal der indeholdes bidrag til flere
bidragsberettigede, fordeles det indeholdte
beløb mellem de berettigede efter den ind-
drivende myndigheds nærmere bestem-
melse.

§ 19. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Består en af skyldneren stillet sik-

kerhed i kaution, finder reglerne i §§ 2-9
tilsvarende anvendelse ved bidragets ind-
drivelse hos kautionisterne.

Stk. 4. ---

6. I § 19 stk. 3 udgår ”§§ 2 – 9 tilsvarende
anvendelse ved bidragets inddrivelse hos
kautionisterne.” og i stedet indsættes ”den-
ne lov og i lov om inddrivelse af gæld til
det offentlige tilsvarende anvendelse på
opkrævning og inddrivelse af bidraget hos
kautionisterne.”

§ 21 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive bidragskrav, der tilkom-
mer det offentlige, og som inddrives efter
denne lov, efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

7. § 21 a ophæves.

§ 22. Overtrædelse af § 3, stk. 2, og § 7
straffes med bøde medmindre strengere
straf er forskyldt efter den øvrige lovgiv-
ning.

8. § 22 ophæves.

§ 23. Retten til at anvende indeholdelse i
løn mv. bortfalder, hvis begæring om bi-
dragets opkrævning ikke fremsættes inden
1 år efter bidragets forfaldstid.

9. § 23 ophæves.

Stk. 2. Indeholdelse i løn m.v. kan ikke
ske for bidrag, der har været forfaldne i
mere end 5 år.

Stk. 3. Ved inddrivelse af børnebidrag,
der er udbetalt forskudsvis af det offentli-
ge, gælder § 18 i lov om børnetilskud og
forskudsvis udbetaling af børnebidrag.

§ 23 b. Ministeren for familie- og for-
brugeranliggender kan fastsætte regler om
kommunalbestyrelsernes og statsforvalt-
ningernes behandling af sager efter denne
lov, herunder om den administrative be-
handling af sager om henstand med eller

10. I § 23 b, 2. pkt. udgår ” fremgangsmå-
den i forbindelse med inddrivelse af un-
derholdsbidrag” og i stedet indsættes:

11. ”restanceinddrivelsesmyndighedens
behandling af sager efter § 2, 2. pkt.”
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afdragsvis betaling af underholdsbidrag,
samt om behandling af klager over afgø-
relser truffet af disse myndigheder. Mini-
steren kan ligeledes i samråd med skatte-
ministeren fastsætte nærmere regler om
fremgangsmåden i forbindelse med inddri-
velse af underholdsbidrag.

§ 14

I konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1259 af 23. oktober 2007, foretages føl-
gende ændring:

§ 216. ---
Stk. 2.-6. ---
Stk. 7. Beløb, der fastsættes i medfør af

stk. 6, reguleres hvert år pr. 1. januar med
2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasnings-
procenten for det pågældende finansår, jf.
lov om en satsreguleringsprocent. De re-
gulerede beløb afrundes opad til nærmeste
hele kronebeløb, der kan deles med 10. Ju-
stitsministeren bekendtgør hvert år, hvilke
reguleringer der skal finde sted.

1. I § 216, stk. 7, indsættes efter 2. pkt.:
”Reguleringen sker på grundlag af de på

reguleringstidspunktet gældende beløb før
afrunding.”

§ 15

I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 594 af 20. juni 2008, foretages
følgende ændringer:

§ 147 g. Bøder pålagt af Advokatnævnet
i medfør af § 147 c, stk. 1, kan inddrives
ved udpantning og ved indeholdelse i den
pågældendes indtægter efter reglerne om
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven og reglerne i lov om Det Fælles
Lønindeholdelsesregister.

1.§ 147 g og 147 h ophæves.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter i sam-
råd med skatteministeren regler om inde-
holdelse af indtægter efter stk. 1, herunder
om indberetning til Det Fælles Løninde-
holdelsesregister, om skyldnerens pligt til
at give inddrivelsesmyndigheden oplys-
ninger til brug ved indeholdelsen, om plig-
ter og erstatningsansvar for den indehol-
delsespligtige og om udpantningsret for
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beløb, som den indeholdelsespligtige hæf-
ter for.

§ 147 h. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb omfattet
af § 147 c, stk. 1, efter reglerne i opkræv-
ningsloven.

§ 997. ---
Stk. 2. Erstatning, der under straffesagen

er tilkendt nogen, samt andre ydelser, der
ved dommen er pålagt den skyldige, ind-
drives efter de i bogen om den borgerlige
retspleje foreskrevne regler. For konfiska-
tion gælder endvidere reglerne i § 90,
stk. 2-4, § 91, stk. 2-5, og § 92 i lov om
fuldbyrdelse af straf m.v.

Stk. 3. ---

2. I § 997, stk. 2 udgår ” § 91, stk. 2-5” og
i stedet indsættes: ”§ 91, stk. 2-4”

§ 1013. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Pålagte omkostninger kan af re-

stanceinddrivelsesmyndigheden inddrives
efter reglerne i § 90, stk. 2-4, § 91, stk. 2-5,
og § 92 i lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

3. I § 1013, stk. 4 udgår ”§ 91, stk. 2-5” og
i stedet indsættes: ”§ 91, stk. 2-4”

§ 16

I lov om udpantning og om udlæg uden
grundlag af dom eller forlig, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 774 af 18. november
1986, foretages følgende ændring:

§ 1. Udpantning kan finde sted for efter-
nævnte fordringer:

1.§ 1 ophæves.

1) stats- og kommuneskatter, samt afgifter
og ydelser, som ifølge lovgivningens
umiddelbare bud eller en i henhold til sam-
me foretagen ligning eller ansættelse til-
kommer stat, kommune, kirker, anerkendte
trossamfund, offentlige stiftelser eller em-
beder og bestillinger;
2) enhver på en fast ejendom hvilende, sta-
dig tilbagevendende eller af en bestemt
begivenhed afhængig penge- eller natural-
afgift, som uden særlig vedtagelse går over
fra ejer til ejer, for så vidt den tilkommer
en af de under nr. 1 ommeldte berettigede,
herunder indbefattet renterne af de i enkel-
te ejendomme fra det forrige ryttergodses
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salg indestående, statskassen tilhørende
halve købesummer, fremdeles bankhæftel-
sesrenter, tiendevederlag og ethvert ved de
anordnede kommissioners mellemkomst
fastsat vederlag for afløsningen af natural-
ydelser, pligtarbejde eller byrder på faste
ejendomme, alt for så vidt de i dette num-
mer omhandlede afgifter eller vederlag er
bestemte til en uforanderlig eller dog efter
faste regler vekslende størrelse;
3) den betaling, som efter et af kongen eller
vedkommende ministerium stadfæstet el-
ler af vedkommende kommunalbestyrelse
eller anden offentlig myndighed indenfor
grænserne af den samme tilkommende be-
føjelse vedtaget eller stadfæstet betalings-
reglement bliver at erlægge for benyttelsen
af sådanne et almennyttigt formål tjenende
indretninger, hvortil adgangen under visse
almindelige betingelser står åben for enh-
ver;
4) gebyrer for kongelige eller ministerielle
ekspeditioner, rets- og magistratsgebyrer
og de med retshandlinger forbundne afgif-
ter samt det vederlag, derunder indbefattet
dagpenge og befordringsgodtgørelse, som
tilkommer nogen for udførelsen af forret-
ninger eller møder i medfør af loven, af
offentlig bestilling eller af en af vedkom-
mende myndighed særlig sket udmeldelse
eller givet pålæg, for så vidt vederlagets
størrelse eller reglen for dets beregning er
fastsat i lov eller i en af kongen eller ved-
kommende ministerium i henhold til de
gældende regler stadfæstet takst, så og er-
statning for de af den pågældende til for-
retningens udførelse lovlig gjorte udlæg;
5) erstatning hos private for det udlæg som
stat, kirke eller kommune har haft ved på
den forsømmeliges vegne at besørge befa-
lede anskaffelser, istandsættelser, arbejder
eller naturalydelser;
6) underholdsbidrag, som det ifølge øvrig-
hedens i medfør af den gældende lovgiv-
ning afgivne bestemmelse eller sammes
stadfæstelse på separations- eller skilsmis-
sevilkår påhviler nogen at udrede til ægte
eller uægte børn, stedbørn, forældre, for-
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ladte, fraseparerede eller fraskilte hustruer,
så og de erstatningskrav, som kunne på-
hvile husbond eller andre, fra hvem perso-
ner, der er pligtige at svare underholdsbi-
drag, har indtægt, når der af øvrigheden i
henhold til de gældende regler er gjort for-
bud imod udbetalingen;
7) de brandhjælpspenge, der tilkommer
Københavns brandforsikring, den almin-
delige brandforsikring for landbygninger
og den almindelige brandforsikring for
købstadsbygninger, sålænge disse er un-
dergivet regeringens tilsyn;
8) afløsningsvederlag for ægt og arbejde til
kirker, når vederlaget er fastsat ved den an-
ordnede kommissions mellemkomst eller,
hvis afløsning ikke har fundet sted, tien-
deejerens krav på erstatning for den ved
den privates forsømmelse med at udføre
sådant ægt og arbejde pådragne udgift;
9) ejeres krav på erstatning hos fæstere og
lejere for udlagte skatter og afgifter af ejen-
dommen og på vederlag for afløsning af
hoveri, pligtarbejde eller jagtdage i hen-
hold til afløsningslovene af 4. juli 1850
samt, når sådant særligt er vedtaget, ejerens
krav på vederlag for afløsning af hoveri og
jagtdage, der er fastsat uden afløsnings-
mændenes mellemkomst, og på fæsteafgift
af huse på landet;
10) a. fordringer hos en og samme skyldner
på betaling for løsøre, der er købt ved of-
fentlig auktion, når auktionsprotokollen ty-
deligt udviser køberens navn og købesum-
mernes størrelse;
b) de beløb, som det ifølge den i forord-
ningen af 13. november 1829 §§ 3 og 5
ommeldte fordeling påligger kirkeværgen
at indkræve
c) den enker efter fæstere i henhold til lov
af 19de febr 1861 om forandringer i fæ-
stelovgivningen § 7 tilkommende fordring
på den ved fæstefratrædelse betingede af-
tægt af fæstet
d) det bidrag, som medlemmer af forenin-
ger mellem svende, fabrikarbejdere, søfa-
rende o l har at erlægge til foreningens
syge- og begravelseskasse, når det i for-
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eningens af Indenrigsministeriet stadfæ-
stede vedtægt, er bestemt at bidraget skal
inddrives ved udpantning
e) fordringer efter bankhæftelsesobligatio-
ner, som, efter at være cederede skyldne-
ren, af ham er borttransporterede
f) bøder og erstatninger, som af de i hen-
hold til lov om hærens distriktsheste af 26.
maj 1868 § 3 anordnede militære møn-
stringskommissioner pålægges private fo-
derværter i overensstemmelse med de af
krigsbestyrelsen fastsatte og af vedkom-
mende foderværter ved hestenes overta-
gelse indgåede betingelser for udstatione-
ringen af hærens heste
11) Bøder pålagt i henhold til retsplejelo-
vens § 178, stk. 1, nr. 4, eller § 536,
12) Det beløb, som det i henhold til rets-
plejelovens § 320, stk. 2, er pålagt en part
at betale til statskassen.

Stk. 2. Udenfor de ovennævnte tilfælde
kan udpantning ikke finde sted.

Stk. 3. Ligesom det altid står i rekviren-
tens magt at indtale sin fordring ved sæd-
vanlig rettergang, således skal det også
være ham tilladt, når fogden finder, at om-
stændighederne taler derfor, at benytte ud-
pantning for en del af den ham tilkommen-
de fordring og indtale resten ved sædvanlig
rettergang.

Stk. 4. Tilbyder skyldneren delvis beta-
ling, bør denne modtages.

§ 17

I lov om fuldbyrdelse af straf, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1337 af 3. december 2007,
som ændret senest ved § 4 i lov nr. 500 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 91. ---
Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den kan inddrive bøder i straffesager, der
forfølges af det offentlige, ved udpantning
og ved indeholdelse i den pågældendes
indtægter efter reglerne om inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven og
reglerne i lov om Det Fælles Lønindehol-

1.§ 91, stk. 2 ophæves.
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 2-4
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delsesregister. Pålæg om indeholdelse gi-
ves af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 3.-5. ---

Klima- og energiministeriet
§ 18

I lov om CO2 -kvoter, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 348 af 9. maj 2008, foretages
følgende ændring:

§ 31. ---
Stk. 2.-6. ---
Stk. 7. Ubetalte afgiftsbeløb efter stk. 1,

renter efter stk. 3 og gebyrer efter stk. 4 kan
inddrives ved udpantning og ved løninde-
holdelse i henhold til reglerne for person-
lige skatter i kildeskatteloven.

1.§ 31, stk. 7-9 ophæves.

Stk. 8. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den inddriver ubetalte afgiftsbeløb, renter
og gebyrer. Inddrivelsen sker efter reglerne
i lov om fremgangsmåden ved inddrivelse
af skatter og afgifter m.v.

Stk. 9. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1, 3 og 4
efter reglerne i opkrævningsloven.

Kulturministeriet
§ 19

I lov om biblioteksvirksomhed, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008,
foretages følgende ændring:

§ 32. Der er udpantningsret for gebyrer,
som er fastsat efter §§ 21 og 28, såfremt det
skyldige beløb udgør 200 kr. eller derover.

1.§§ 32, 33 og 34 ophæves.

§ 33. Ubetalte gebyrer efter § 21 og § 28,
stk. 1, kan af inddrivelsesmyndigheden
med tillæg af omkostninger inddrives ved
udpantning og ved indeholdelse i løn mv.
hos den pågældende efter reglerne om ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

Stk. 2. Kulturministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelse.
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§ 34. I forskrifter om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse for ube-
talte gebyrer efter § 33, stk. 2, kan der
fastsættes straf i form af bøde for overtræ-
delse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v.
(juridiske personer) strafansvar efter reg-
lerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 20

I lov om bygningsfredning og bevaring
af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 1088 af 29. august 2007, fore-
tages følgende ændring:

§ 33 b. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan inddrive misligholdte statslån,
ydet efter denne lov ved udpantning og ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven.

1.§§ 33 b og 33 c ophæves.

Stk. 2. Kulturministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen.

§ 33 c. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive misligholdte statslån
ydet efter denne lov efter reglerne i op-
krævningsloven.

§ 21

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed,
jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april
2007, foretages følgende ændring:

§ 71. Ubetalte afgifter og gebyrer efter
§ 69, 69 a og § 70, stk. 2, kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden. Restanceind-
drivelsesmyndigheden kan inddrive skyl-
dige beløb ved udpantning og ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven.

1.§§ 71 og 71 a ophæves.

Stk. 2. Kulturministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
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regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Fogedretten træffer efter begæring
afgørelse om indsigelser vedrørende kon-
trolafgift, jf. § 70, stk. 2, som skyldneren
fremsætter over for restanceinddrivelses-
myndigheden om dels kravets berettigelse,
dels berettigelsen af et meddelt pålæg om
lønindeholdelse og om en gennemført
modregning. Begæringen fremsættes over
for restanceinddrivelsesmyndigheden,
som indbringer indsigelsen for fogedret-
ten. Afgørelse træffes efter reglerne i rets-
plejelovens §§ 499-503.

Stk. 4. Afgørelse efter stk. 3 træffes af
fogedretten i den retskreds, hvor skyldne-
rens bopæl er beliggende.

Stk. 5. Fristen for begæring om indbrin-
gelse af indsigelser efter stk. 3 er 4 uger,
fra skyldneren har modtaget meddelelse
om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 6. Overskrides den i stk. 5 nævnte
frist, afviser fogedretten sagen. Fogedret-
ten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter
meddelelsen om lønindeholdelse eller
modregning tillade, at en indsigelse be-
handles. Begæring herom skal i så fald
indleveres til fogedretten inden 4 uger efter
tilladelsens meddelelse. Fogedrettens af-
gørelse om indsigelser kan kæres til lands-
retten efter reglerne i retsplejelovens kapi-
tel 53.

§ 71 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive afgifter og gebyrer om-
fattet af § 71 efter reglerne i opkrævnings-
loven.

Miljøministeriet
§ 22

I lov om betalingsregler for spildevands-
anlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 281
af 22. marts 2007, foretages følgende æn-
dring:

§ 10. Bidrag, som påhviler en fast ejen-
dom efter denne lov, har samme pante- og
fortrinsret som de kommunale skatter, der

1.§ 10 stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 ophæves.
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hviler på faste ejendomme. Bidragene til-
lægges udpantningsret.

Stk. 2. Bidragene efter stk. 1 kan endvi-
dere inddrives ved indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i lov om opkrævning af indkomst-
skat samt kommunal og amtskommunal
ejendomsværdiskat for personer m.v. (kil-
deskat).

§ 23

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 747 af 21. juni 2007,
som ændret senest ved § 2 i lov nr. 508 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 57. Der er udpantningsret for gebyrer
efter § 53 og for udgifter, som miljømini-
steren har krav på at få dækket efter § 48,
stk. 2 og 3.

Stk. 2. Betales de gebyrer og udgifter, der
er nævnt i stk. 1, ikke rettidigt, kan der op-
kræves morarenter på 1,3 pct. i månedlig
rente for hver påbegyndt måned fra for-
faldstidspunktet. Der er udpantningsret for
tilskrevne renter efter 1. pkt.

Stk. 3. Ikke rettidigt betalte krav efter
stk. 1 og renter efter stk. 2 kan inddrives
ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne
for inddrivelse af personlige skatter i kil-
deskatteloven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 og renter
efter stk. 2 efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

1. § 57 affattes således:
»Betales gebyrer efter § 53 og udgifter,

som miljøministeren har krav på at få dæk-
ket efter § 48, stk. 2 og 3, ikke rettidigt, kan
der opkræves morarenter på 1,3 pct. i må-
nedlig rente for hver påbegyndt måned fra
forfaldstidspunktet.«

§ 24

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. decem-
ber 2006, som ændret senest ved lov nr.
173 af 12. marts 2008, foretages følgende
ændring:

§ 64. Staten har udpantningsret for geby-
rer og afgifter efter § 12, stk. 6, § 25, stk. 4,
§ 32 b, § 36, § 37, § 40, stk. 2, § 43, stk. 1,

1.§ 64 ophæves.
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og 47 a, stk. 2, og for afholdte undersøgel-
sesudgifter efter § 40, stk. 2.

Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved
indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 25

I lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 790 af 21. juni 2007, foretages
følgende ændring:

§ 13. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om gebyrer til dækning af myndighe-
dernes omkostninger ved administration
og tilsyn efter loven. Der er udpantningsret
for gebyrer.

1.§ 13, stk. 1, 2 pkt. ophæves.

§ 26

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som
ændret senest ved lov nr. 509 af 17. juni
2008, foretages følgende ændringer:

§ 9 b. ---
1)-5). ---
6) at efterleve miljøministerens afgørelser
i klagesager, jf. § 9 f, kan miljøministeren,
efter at forholdet er indskærpet over for
selskabet m.v., og en af ministeren fastsat
frist er udløbet, som tvangsmiddel pålægge
den eller de ansvarlige herfor ugentlige el-
ler månedlige bøder, der tillægges udpant-
ningsret.

1. I § 9 b, stk. 1 nr. 6 udgår », der tillægges
udpantningsret«

§ 18. --- 2. I § 18 indsættes efter stk. 1 som nyt styk-
ke.

»Stk. 2. Gebyrer, der opkræves til dækn-
ing af omkostninger ved den kommunale
rottebekæmpelse, hæfter på vedkommen-
de ejendom med fortrinsret som for kom-
munale ejendomsskatter.«

§ 35 a. ---
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Stk. 2.-6. ---
Stk. 7. Undlader bestyrelsen, direktionen

eller tilsvarende ledelsesorgan i rette tid at
indsende grønt regnskab til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen, kan Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen som tvangsmiddel pålægge
den eller de ansvarlige herfor ugentlige el-
ler månedlige tvangsbøder, der tillægges
udpantningsret.

3. I § 35 a, stk. 7 udgår », der tillægges
udpantningsret«

§ 48. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Gebyrer efter stk. 1 og 2 påhviler

den, der har tinglyst adkomst på ejendom-
men, og beløbene har samme fortrinsret i
ejendommen som offentlige skatter og af-
gifter. For beløbene er der udpantningsret.

4.§ 48, stk. 5, 2. pkt. ophæves.

§ 53. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Statslige myndigheder har udpant-

ningsret for gebyrer efter stk. 1.
5.§ 53, stk. 4 ophæves.

stk. 5 bliver herefter stk. 4
Stk. 5. Ministeren kan fastsætte nærmere

regler om gebyrets opkrævning og anven-
delse, herunder regler som tager højde for,
at der kan være en væsentlig forskydning
imellem tidspunktet for gebyrets opkræv-
ning og tidspunktet for afholdelse af de
modsvarende udgifter.

§ 55 a. ---
Stk. 2. For beløb, der skal betales tilbage

efter § 56, stk. 3, hæfter den, der som ejer,
forpagter eller lignende driver virksomhe-
den for egen regning. Der er udpantnings-
ret for beløbene.

6.§ 55 a, stk. 2, 2. pkt. ophæves.

§ 70. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Der er udpantningsret for udgifter,

som myndigheden har krav på at få dækket
efter stk. 1 og 2, § 69, stk. 1, nr. 4, § 70 a,
§ 70 b og § 111 a. Der er dog ikke udpant-
ningsret for udgifter, der vedrører under-
søgelse og oprydning af forurenet jord, jf.
§ 83 c.

7.§ 70, stk. 3, ophæves.
stk. 4 bliver herefter stk. 3

Stk. 4. Tilsynsmyndighedens afgørelser
efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.
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§ 88. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om gebyrer til hel eller delvis dækning
af myndighedernes omkostninger ved ad-
ministration og tilsyn i forbindelse med
loven. Gebyrerne tillægges udpantnings-
ret.

Stk. 2.- 3. ---

8.§ 88, stk. 1, 2. pkt. og 88 a ophæves.

§ 89 a. ---
Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om

betaling af gebyrer, herunder om forrent-
ning og udpantningsret.

Stk. 3.- 4. ---

9. I § 89 a, stk. 2, udgår »og udpantnings-
ret«

§ 27

I lov 1572 af 20. december 2006 om mil-
jøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som
ændret senest ved § 9 i lov nr. 508 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

§ 49. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Der er udpantningsret for udgifter,

som myndigheden har krav på at få dækket
efter stk. 1 og 2, og § 48, stk. 1, nr. 3, § 50
og § 51.

1.§ 49, stk. 3 ophæves.
stk. 4 bliver herefter stk. 3.

Stk. 4. Tilsynsmyndighedens afgørelser
efter stk. 1 og 2 kan ikke påklages til anden
administrativ myndighed.

§ 72. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om gebyrer til hel eller delvis dækning
af myndighedernes omkostninger ved ad-
ministration og tilsyn i forbindelse med
loven. Gebyrerne tillægges udpantnings-
ret.

Stk. 2. ---

2.§ 72, stk. 1, 2. pkt. ophæves.

§ 73. Ubetalte krav, som i medfør af § 49,
stk. 3, § 72 og § 75, stk. 2, er tillagt ud-
pantningsret, og renter heraf, kan tillige
inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

3.§ 73 ophæves.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.
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§ 28

I lov om miljø og genteknologi, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007,
som ændret senest ved lov nr. 508 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

§ 19. Miljøministeren kan fastsætte ge-
byrer til hel eller delvis dækning af myn-
dighedernes udgifter ved behandling af
godkendelsessager, undersøgelser, tilsyn
og kontrol. Gebyrerne kan inddrives ved
udpantning.

1.§ 19, stk. 1, 2. pkt. ophæves.

§ 23. ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for udgifter,

som myndigheden har krav på at få dækket
efter § 22, nr. 3, og § 23, stk. 1.

2.§ 23, stk. 2 ophæves.

§ 29 a. Gebyrer efter § 19 og udgifter,
som myndigheden har krav på at få dækket
efter §§ 22 og 23, kan inddrives ved inde-
holdelse i løn m.v. efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

3.§ 29 a, ophæves.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 29

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om national-
parker, foretages følgende ændring:

§ 35. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive fondens tilgodehavender efter
§ 34 med tillæg af renter og omkostninger,
jf. stk. 2. Skyldige beløb kan inddrives ved
udpantning og ved at fratrække beløbet i
tilskudsmodtagerens løn m.v. Inddrivelse
sker efter kildeskattelovens regler om ind-
drivelse af personlige skatter.

1.§ 35, stk. 1 og stk. 2, 2 pkt. ophæves.

Stk. 2. Betales de i § 34 nævnte beløb ikke
rettidigt, kan der opkræves morarenter på
1,3 pct. i månedlig rente for hver påbe-
gyndt måned fra forfaldstidspunktet. Der
er udpantningsret for tilskrevne renter efter
1. pkt.
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§ 30

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 749 af 21. juni 2007, som ænd-
ret senest ved § 1 i lov nr. 508 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

§ 92. Der er udpantningsret for gebyrer
efter § 72 og for udgifter, som myndighe-
derne har krav på at få dækket efter § 53,
stk. 3, § 66, stk. 1, § 74, stk. 2-4, § 75, stk. 2
og 3, samt § 91.

1.§ 92, stk. 1, § 92, stk. 2, 2. pkt. og § 92,
stk. 3 og 4 ophæves.

Stk. 2. Betales de i stk. 1 nævnte gebyrer
og udgifter ikke rettidigt, kan der opkræves
morarenter på 1,3 pct. i månedlig rente for
hver påbegyndt måned fra forfaldstids-
punktet. Der er udpantningsret for tilskr-
evne renter efter 1. pkt.

Stk. 3. Ikke rettidigt betalte beløb efter
stk. 1 og 2 kan tillige inddrives ved inde-
holdelse i løn m.v. efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 31

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 813 af 21. juni 2007, som ændret
ved § 6 i lov nr. 508 ag 17. juni 2008, fore-
tages følgende ændringer:

§ 54. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om gebyrer til dækning af myndighe-
dernes omkostninger ved administration
og tilsyn efter loven. Der er udpantningsret
for gebyrer.

1.§ 54, stk. 1, 2. pkt. ophæves.

§ 55. Betingelser, der er knyttet til en til-
ladelse eller en dispensation efter denne
lov og bestemmelser efter § 37, stk. 2, er
bindende for ejere og indehavere af andre
rettigheder over ejendommen uden hensyn
til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbe-
styrelsen lader betingelser af varig interes-
se tinglyse på ejendommen på ejerens

2. § 55, stk. 1 3. pkt. ophæves.
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bekostning. Der er udpantningsret for det
udlagte beløb.

§ 63. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Når et ved dom meddelt påbud om

at berigtige et ulovligt forhold ikke efter-
kommes inden den i dommen fastsatte frist
og inddrivelse af tvangsbøder ikke kan an-
tages at føre til, at påbudet efterkommes,
kan vedkommende myndighed foretage
det nødvendige til forholdets berigtigelse
på ejerens bekostning. Der er udpantnings-
ret for beløbet.

3.§ 63, stk. 3, 2. pkt. og § 63 a ophæves.

§ 63 a. Ubetalte beløb efter §§ 54, 55 og
63, som tilkommer det offentlige, kan ind-
drives af restanceinddrivelsesmyndighe-
den ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter §§ 54, 55 og
63 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 32

I lov nr. 8 af 3. januar 1992 om privat
bortskaffelse af spildevand på Sejerø og
andre småøer og i områder med spredt be-
byggelse, foretages følgende ændring:

§ 6. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Bidrag, som påhviler en fast ejen-

dom, har samme pante- og fortrinsret som
de kommunale skatter, der hviler på faste
ejendomme. Bidragene tillægges udpant-
ningsret.

1.§ 6, stk. 3, 2 pkt. ophæves.

§ 33

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse
nr. 784 af 21. juni 2007, som ændret senest
ved § 5 i lov nr. 508 af 17. juni 2008, fore-
tages følgende ændring:

§ 45. Der er udpantningsret for gebyrer
efter § 40 og for udgifter til selvhjælps-

1.§ 45 ophæves.
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handlinger efter § 33, stk. 3, som tilsyns-
myndighederne har krav på at få dækket.

Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved
indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 34

I lov nr. 793 af 21. juni 2007om skove,
som ændret senest ved § 8 i lov nr. 508 af
17. juni 2008, foretages følgende ændrin-
ger:

§ 40. Vilkår efter § 39, stk. 1, er bindende
for ejere og indehavere af andre rettigheder
over ejendommen uden hensyn til, hvornår
disse rettigheder er stiftet. Miljøministeren
kan lade vilkår af varig karakter tinglyse på
ejendommen for ejerens regning. Der er
udpantningsret for det udlagte beløb. Be-
løbet kan endvidere inddrives ved indehol-
delse i løn m.v. efter reglerne for inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven.

Stk. 2.-3. ---

1.§ 40, stk. 1, 3. og 4. pkt. ophæves.

§ 54. ---
Stk. 2. Til dækning af udgifterne til de

foranstaltninger, der er nævnt i stk. 1, nr. 2,
er der pante- og fortrinsret i ejendommen
som for ejendomsskatter. Beløbet kan end-
videre inddrives ved indeholdelse i løn
m.v. efter reglerne for inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

2.§ 54, stk. 2, 2. pkt. ophæves.

§ 58. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive statskassens tilgodehavende
efter § 57 med tillæg af renter og omkost-
ninger, jf. § 59, nr. 2. Skyldige beløb kan
inddrives ved udpantning og ved at fra-
trække beløbet i tilskudsmodtagerens løn
m.v. Inddrivelse sker efter kildeskattelo-
vens regler om inddrivelse af personlige
skatter.

3.§ 58 og § 59, nr. 3 ophæves.



80

§ 59. Miljøministeren kan fastsætte reg-
ler om

1) -2). ---
3) fremgangsmåden, når der fratrækkes be-
løb i løn efter § 58, stk. 1.

§ 35

I lov om støtte til de små øsamfund
(østøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr.
787 af 21. juni 2007, foretages følgende
ændringer:

§ 4. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Misligholdte statslån kan med til-

læg af renter og omkostninger inddrives
ved udpantning.

1.§ 4, stk. 3-5 ophæves.
stk. 6 bliver herefter stk. 3

Stk. 4. Misligholdte statslån kan med til-
læg af renter og omkostninger inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden. Re-
stanceinddrivelsesmyndigheden kan ind-
drive skyldige beløb ved indeholdelse i løn
m.v. hos den pågældende efter reglerne om
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven.

Stk. 5. Miljøministeren kan i samråd med
skatteministeren fastsætte nærmere regler
om fremgangsmåden i forbindelse med
lønindeholdelsen, herunder om straf af bø-
de for overtrædelse af reglerne. For over-
trædelser, der begås af et aktieselskab,
anpartsselskab, andelsselskab eller lignen-
de, kan der pålægges selskabet som sådant
bødeansvar.

Stk. 6. De beløb, som miljøministeren
kan yde til forsøgsordninger, projekter
m.v. og til driften af sekretariatet for »Sam-
menslutningen af Danske Småøer«, fast-
sættes på de årlige bevillingslove. Ufor-
brugte midler til forsøgsordninger, projek-
ter m.v. kan overføres til følgende finansår.

§ 4 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan eftergive misligholdte statslån efter § 4
efter reglerne i opkrævningsloven.

2.§ 4 a ophæves.
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§ 36

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om under-
søgelse, forebyggelse og afhjælpning af
miljøskader (miljøskadeloven), foretages
følgende ændring:

§ 47. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive krav efter § 46 ved udpant-
ning og ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

1.§ 47 ophæves.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter lov
om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

§ 37

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 71 af 17. januar 2007, som
ændret senest ved § 13 i lov nr. 508 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

§ 54. Bidrag efter § 53, stk. 1-3, til of-
fentlige almene vandforsyningsanlæg og
forskudsvis afholdte udgifter vedrørende
en ejendoms vandindlæg påhviler den, der
har tinglyst adkomst på vedkommende
ejendom, jf. dog § 55, stk. 7, og beløbene
har samme fortrinsret i ejendommen som
offentlige skatter og afgifter. For beløbene
er der udpantningsret.

1.§ 54, stk.1, 2. pkt. og stk. 2 ophæves.

Stk. 2. Krav efter stk. 1 kan inddrives ved
indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for
inddrivelse af personlige skatter i lov om
opkrævning af indkomstskat samt kommu-
nal og amtskommunal ejendomsværdiskat
for personer m.v. (kildeskat).

§ 71 b. Der er udpantningsret for udgif-
ter, som myndigheden har krav på at få
dækket efter § 65, stk. 4 og 5, og § 67, stk. 2.

2.§ 71 b ophæves.

§ 38

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse
nr. 789 af 21. juni 2007, som ændret senest
ved § 11 i lov nr. 508 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:
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§ 65. Bidrag, som påhviler en fast ejen-
dom til dækning af udgifter, som vand-
løbsmyndigheden har afholdt forskudsvis i
henhold til denne lov, har samme fortrins-
ret som de på faste ejendomme hvilende
kommunale skatter. Det samme gælder,
hvis udgiften er afholdt i henhold til vand-
løbsmyndighedens garanti. Vandløbsmyn-
digheden har udpantningsret for bidragene
i den bidragspligtige ejendom. Hvis vand-
løbsmyndigheden til gennemførelse af an-
læg efter denne lov optager bank- eller
sparekasselån eller yder garanti for lån,
som afdrages gennem bidrag fra de inte-
resserede ejendomme, kan vandløbsmyn-
digheden lade långiveren foretage bidrags-
opkrævningen og føre regnskab herfor. I
tilfælde af manglende betaling af bidrag,
der er omfattet af 2. pkt., udøver vandløbs-
myndigheden fortrins- og udpantningsret-
ten efter at have fyldestgjort långiveren.

1.§ 65, stk. 1, 3. pkt. ophæves.

2. I § 65, stk. 1, 5. pkt. udgår »udøver vand-
løbsmyndigheden fortrins- og udpant-
ningsretten efter at have fyldestgjort långi-
ver« og i stedet indsættes »fyldestgør
vandløbsmyndigheden långiver«

Stk. 2. Bidrag, som i øvrigt i henhold til
denne lov påhviler ejendomme, kan ind-
drives ved udpantning. Taksationsmyndig-
hederne efter §§ 57 og 58 i lov om
offentlige veje kan bestemme, at der for
anlægsbidrag gives pant i den afgiftsplig-
tige ejendom forud for andre hæftelser af
privatretlig oprindelse på vilkår, der fast-
sættes af taksationsmyndighederne.

Stk. 3. ---

3.§ 65, stk. 2, 1. pkt. ophæves.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
Integration

§ 39

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse
nr. 808 af 8. juli 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 19. ---
Stk. 2.-18. ---

1.§ 9, stk. 19, affattes således:
Stk. 19. Er en opholdstilladelse betinget

af, at den herboende person (garanten) har
påtaget sig at forsørge ansøgeren, og ydes
der senere ansøgeren hjælp efter lov om
aktiv socialpolitik eller integrationsloven,
skal restanceinddrivelsesmyndigheden på-

»Stk. 19. Er en opholdstilladelse betinget
af, at den herboende person (garanten) har
påtaget sig at forsørge ansøgeren, og ydes
der senere ansøgeren hjælp efter lov om
aktiv socialpolitik eller integrationsloven,
skal kommunen kræve betaling for hjælpen
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lægge garanten at yde betaling for hjælpen.
Betalingen skal af restanceinddrivelses-
myndigheden inddrives hos garanten efter
reglerne om inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven og efter §§ 15, 15 a
og 15 b i opkrævningsloven. 1. og 2. pkt.
finder ikke anvendelse for offentlige ud-
gifter til hjælp efter lov om aktiv socialpo-
litik og integrationsloven, som ydes ansø-
geren, efter at den pågældende er meddelt
tidsubegrænset opholdstilladelse eller en
ny opholdstilladelse på et andet grundlag.

hos garanten. 1. pkt. finder ikke anvendelse
for offentlige udgifter til hjælp efter lov om
aktiv socialpolitik og integrationsloven,
som ydes ansøgeren, efter at den pågæl-
dende er meddelt tidsubegrænset opholds-
tilladelse eller en ny opholdstilladelse på et
andet grundlag.«

Stk. 20. Er en opholdstilladelse betinget
af, at den herboende person har skullet stil-
le økonomisk sikkerhed, jf. stk. 4, og ydes
der senere ansøgeren hjælp efter lov om
aktiv socialpolitik eller integrationsloven,
skal restanceinddrivelsesmyndigheden
tvangsinddrive det beløb, der er stillet til
sikkerhed, som betaling for hjælpen.
Stk. 19, 3. pkt., finder tilsvarende anven-
delse. Ministeren for flygtninge, indvan-
drere og integration fastsætter i samråd
med skatteministeren nærmere regler om,
hvordan tvangsinddrivelse efter 1. pkt. skal
ske.

2. I § 9, stk. 20 udgår ”Stk. 19, 3. pkt.” og
i stedet indsættes: ”Stk. 19, 2. pkt.”, og sid-
ste pkt. ophæves.

Stk. 21.-25. ---

§ 40. ---
Stk. 2.-5. ---
Stk. 6. Den, der ved at afgive en urigtig

erklæring eller på anden måde medvirker
eller søger at medvirke til, at en udlænding
opnår en opholdstilladelse ved svig, skal
erstatte de udgifter, der påføres staten ved
udlændingens indrejse, ophold og udrejse
og ved udlændingesagens behandling.
Kravet tillægges udpantningsret.

Stk. 7.-10. ---

3.§ 40, stk. 6, 2. pkt. ophæves.

§ 42 a. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Udlændingeservice kan bestem-

me, at en udlænding omfattet af stk. 1 eller
2, jf. stk. 3, der har tilstrækkelige midler
hertil, ikke skal have dækket sine eller sin
families udgifter til underhold og nødven-
dige sundhedsmæssige ydelser. Udlændin-

4.§ 42 a, stk. 4, 4. pkt. ophæves.
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geservice kan endvidere pålægge en ud-
lænding at betale udgifterne til udlændin-
gens eller dennes families underhold og
nødvendige sundhedsmæssige ydelser, så-
fremt udlændingen har tilstrækkelige mid-
ler hertil. Udlændingeservice kan fastsætte
nærmere regler om, i hvilke tilfælde en ud-
lænding som nævnt i 1. pkt. ikke skal have
dækket sine eller sin families udgifter til
underhold og nødvendige sundhedsmæssi-
ge ydelser, og om, i hvilke tilfælde en
udlænding som nævnt i 2. pkt. kan pålæg-
ges at betale udgifterne hertil. Udlændin-
geservice kan fastsætte nærmere retnings-
linjer for beregningen af udgifterne til
underhold og nødvendige sundhedsmæssi-
ge ydelser, herunder fastsætte gennem-
snitstakster for en given ydelse over en
given periode. Udlændingeservices pålæg
til en udlænding om at betale udgifterne til
underhold og nødvendige sundhedsmæssi-
ge ydelser tillægges udpantningsret.

Stk. 5.-12. ---

§ 43. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Krav efter stk. 2-4 tillægges ud-

pantningsret.
5.§ 43, stk. 5 ophæves.

stk. 6 bliver herefter stk. 5.
Stk. 6. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 finder

ikke anvendelse ved indrejse fra et Schen-
genland.

§ 44 a. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Ministeriet for Flygtninge, Ind-

vandrere og Integration, Udlændingeser-
vice, kommunalbestyrelsen, statsforvalt-
ningen, restanceinddrivelsesmyndighe-
den, jf. § 9, stk. 19 og 20, og politiet kan
uden samtykke indhente de oplysninger i
indkomstregisteret, som er nødvendige for
udførelsen af myndighedens virksomhed
eller påkrævet for en afgørelse, som myn-
digheden skal træffe efter udlændingelo-
ven.

Stk. 6.-9. ---

6. I § 44 a, stk. 5 udgår ” 19 og”.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri
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§ 40

I lov om administration af Det Europæ-
iske Fællesskabs forordninger om mar-
kedsordninger for landbrugsvarer m.v.
(Bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgø-
relse nr. 297 af 28. april 2004, som ændret
bl.a. ved § 27 i lov nr. 430 af 6. juni 2005,
§ 33 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest
ved § 3 i lov nr. 110 af 26.februar 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 21. ---
Stk. 2. Beløb som nævnt i stk. 1 kan ind-

drives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

1.§ 21, stk. 2 ophæves.

§ 31 a. Forfaldne beløb, der skal betales
i henhold til de i § 1 nævnte forordninger,
samt misligholdte statslån ydet efter § 19 i
lov nr. 596 af 22. december 1972 om ad-
ministration af Det Europæiske Økonomi-
ske Fællesskabs forordninger om markeds-
ordninger for frugt og gartneriprodukter
m.v., jf. § 19 i lov nr. 596 af 22. december
1972 med senere ændringer, kan med til-
læg af renter og omkostninger inddrives af
Told- og Skattestyrelsen . Told- og Skat-
testyrelsen kan inddrive skyldige beløb ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2.-4. ---

2.§ 31 a, stk. 1, 1. pkt. ophæves.

§ 31 b. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter §§ 21 og 31 a
efter reglerne i opkrævningsloven.

3.§ 31 b ophæves.

§ 41

I lov om arbejderboliger på landet, jf.
lovbekendtgørelse nr. 344 af 16. maj 1997,
som ændret ved § 28 i lov nr. 430 af 6. juni
2005, § 34 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og
ved lov nr. 111 af 26. februar 2008, fore-
tages følgende ændring:
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§ 68 a. Hypotekbanken kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrive mislig-
holdte statslån ydet efter denne lov samt
tidligere lovgivning om arbejderboliger på
landet ved indeholdelse i løn m.v. hos den
pågældende efter reglerne for inddrivelse
af personlige skatter i kildeskatteloven.

1.§§ 68 a og 68 c ophæves.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om
fremgangsmåden i forbindelse med løn-
indeholdelsen, herunder om straf af bøde
for overtrædelse af reglerne. For overtræ-
delser, der begås af et aktieselskab, an-
partsselskab, andelsselskab eller lignende,
kan der pålægges selskabet som sådant bø-
deansvar.

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de
oplysninger hos skattemyndigheder og an-
dre offentlige myndigheder om den pågæl-
dende, som er nødvendige for at varetage
inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb,
herunder oplysninger om indkomst- og for-
mueforhold.

Stk. 4. Hypotekbankens afgørelser efter
stk. 1-3 kan indbringes for finansministe-
ren.

§ 68 c. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 68 a efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 42

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr.
759 af 29. juni 2006, foretages følgende
ændring:

§ 16. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. For foranstaltninger udført i med-

før af stk. 2 og for vedtagne bøder, jf. § 21,
stk. 1, er der udpantningsret og adgang til
lønindeholdelse efter reglerne om inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven.

1.§ 16, stk. 3, ophæves.

§ 43

I lov nr. 434 af 9.juni 2004 om drift af
landbrugsjorder, som ændret ved § 7 i lov
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nr. 536 af 24. juni 2005, foretages følgende
ændring:

§ 15. ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for de i

stk. 1, § 10, stk. 3, og § 11 nævnte beløb
samt for de efter § 19 vedtagne bøder.

1.§ 15, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 3. Der kan ske inddrivelse af de i
stk. 1, § 10, stk. 3, og § 11 nævnte beløb
samt af de efter § 19 vedtagne bøder ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven.

§ 44

I lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning
m.v. af genetisk modificerede afgrøder,
som ændret ved § 9 i lov nr. 4040 af 1. juni
2005, foretages følgende ændring:

§ 15. ---
Stk. 2.- 3. ---
Stk. 4. Der er udpantningsret for beta-

lingsforpligtelser, der følger af regler fast-
sat i henhold til stk. 1 og 2, for renter tillagt
efter stk. 3, for betalingsforpligtelser i hen-
hold til § 12, for foranstaltninger udført i
medfør af § 13, stk. 2, samt for vedtagne
bøder, jf. § 20, stk. 1.

1.§ 15, stk. 4, ophæves.

§ 45

I lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger,
som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1557 af
20. december 2006, foretages følgende æn-
dring:

§ 37. ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for de i stk. 1

nævnte beløb samt for vedtagne bøder, jf.
§ 39.

1.§ 37, stk. 2-4, ophæves.

Stk. 3. Der kan ske inddrivelse ved inde-
holdelse i løn m.v. hos den pågældende
efter reglerne om inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven for skyldige be-
løb som omhandlet i stk. 2.
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Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 2 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 46

I fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
372 af 26. april 2006, som ændret senest
ved § 13 i lov nr. 507 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændring:

§ 116. Der er udpantningsret og adgang
til lønindeholdelse efter reglerne om ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven for

1.§ 116 ophæves.

1) beløb, som betales i henhold til de i § 10
nævnte EF-retsakter,
2) afgiftsbetaling ved manglende fritids-
og lystfiskertegn, jf. § 60,
3) omkostninger ved nævnsbehandling, jf.
§ 80, stk. 4, og § 84, stk. 5,
4) afgifter, jf. § 102,
5) gebyrer, jf. §§ 113 og 114,
6) rentebeløb, jf. § 115,
7) udgifter til revisorbistand, jf. § 120,
stk. 2,
8) betaling for optagning af redskaber og
pæle, jf. § 123, stk. 2,
9) vedtagne bøder og konfiskationsbeløb,
jf. § 133 og
10) betaling for fjernelse af redskaber, pæ-
le m.v., som er placeret i strid med regler
udstedt i medfør af § 82, stk. 1.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 47

I lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 762 af 29. juni 2006, foretages
følgende ændring:

§ 4a. ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for beta-

lingsforpligtelser fastsat efter § 1, stk. 3, nr.
11, og for renter og gebyrer fastsat efter
stk. 1 samt for de efter § 7 vedtagne bøder.

1.§ 4 a, stk. 2, ophæves.
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§ 48

I lov om frø, kartofler og planter, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999,
som ændret senest ved § 2 i lov nr. 110 af
26. februar 2008, foretages følgende æn-
dring:

§ 1. ---
Stk. 2.-7. ---
Stk. 8. Der er udpantningsret for gebyrer

fastsat efter stk. 3, nr. 9, for tillæg fastsat
efter stk. 5 og 6 og for renter tillagt efter
stk. 7.

1.§ 1, stk. 8, ophæves.

§ 49

I lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødeva-
rer, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 538
af 17. juni 2008, foretages følgende æn-
dring:

§ 45. ---
Stk. 2.-5. ---
Stk. 6. Der er udpantningsret for de i

stk. 1-5, § 24, § 52, stk. 2, og § 61 nævnte
beløb.

1.§ 45, stk. 6-8, ophæves.

Stk. 7. Der kan endvidere ske inddrivelse
af de i stk. 6 omhandlede beløb ved inde-
holdelse i løn m.v. hos den pågældende
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 8. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 6 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 50

I lov nr. 318 af 31. marts 2007 om gød-
ning og jordforbedringsmidler m.v. foreta-
ges følgende ændring:

§ 9. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Der er udpantningsret for beta-

lingsforpligtelser, der følger
1.§ 9, stk. 3, ophæves.
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§ 51

I lov om hegn (Hegnsloven), jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007, som
ændret ved § 4 i lov nr. 484 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 44. --- 1.§ 44, stk. 2 affattes således:
Stk. 2. I mangel af betaling på anfordring

af de til arbejdets udførelse medgåede ud-
gifter kan beløbet på formandens begæring
inddrives ved udpantning med fortrinsret
som for kommunale skatter af fast ejen-
dom. Som grundlag for udpantningen tje-
ner en udskrift af den om arbejdets
udførelse på den forsømmeliges bekost-
ning afsagte kendelse samt en erklæring fra
formanden om, at han har besigtiget det
udførte arbejde og fundet det forsvarligt
udført og den medgåede udgift rimelig.

»Stk. 2. Manglende betaling på anfor-
dring af de til arbejdets udførelse medgåe-
de udgifter påhviler den, der har tinglyst
adkomst på ejendommen, og beløbene har
samme fortrinsret i ejendommen som of-
fentlige skatter og afgifter.«

Stk. 3. Hegnsynets vederlag og øvrige
udgifter kan inddrives ved udpantning med
fortrinsret som for kommunale skatter.

2.§ 44, stk. 3, affattes således:
»Stk. 3. Hegnsynets vederlag og øvrige

udgifter påhviler den, der har tinglyst ad-
komst på ejendommen, og beløbene har
samme fortrinsret i ejendommen som of-
fentlige skatter og afgifter.«

Stk. 4. Skyldig betaling for udgifter efter
stk. 2 samt vederlag m.v. efter stk. 3 kan
endvidere inddrives ved indeholdelse i løn
m.v. efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

3.§ 44, stk. 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

Stk. 5. Hegnsynets kendelser fuldbyrdes
i øvrigt efter de for domme fastsatte be-
stemmelser i overensstemmelse med rets-
plejelovens tvangsregler. Fuldbyrdelses-
fristen er 15 dage, medmindre andet
fremgår af kendelsens indhold.

§ 52

I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af
dyr, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 105
af 20. februar 2006, foretages følgende æn-
dring:

§ 55. ---
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Stk. 2. Der er udpantningsret for de i
stk. 1, § 24, stk. 4, § 53, stk. 2 og 3, § 54,
§ 56, stk. 5, og §§ 57 og 71 nævnte beløb.

1.§ 55, stk. 2-4, ophæves.

Stk. 3. Der kan ske inddrivelse af de i
stk. 2 nævnte beløb ved indeholdelse i løn
m.v. hos den pågældende efter reglerne om
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 2 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 53

I lov nr. 535 af 24. juni 2005 om jordfor-
deling og offentligt køb og salg af fast
ejendom til jordbrugsmæssige formål
m.m. (jordfordelingsloven), som bl.a. ænd-
ret ved § 4 i lov nr. 536 af 24. juni 2005 og
senest ved lov nr. 1553 af 20. december
2006, foretages følgende ændringer:

1.§ 21, stk. 1, affattes således:
§ 21. Restanceinddrivelsesmyndigheden

kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive misligholdte statslån ydet efter de
indtil den 1. juli 1990 gældende regler ved
udpantning og ved indeholdelse i løn m.v.
hos den pågældende efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

” § 21. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan med tillæg af renter og omkost-
ninger inddrive misligholdte statslån ydet
efter de indtil den 1. juli 1990 gældende
regler.”

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav omfattet af stk. 1
efter reglerne i opkrævningsloven

2.§ 21, stk. 2, ophæves.

3.§ 21, stk. 3, der bliver stk. 2, affattes så-
ledes:

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder til-
svarende anvendelse på lån ydet i henhold
til

”Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende
anvendelse på lån ydet i henhold til

1) lov om oprettelse og supplering af min-
dre landbrug m.m. (statshusmandsloven),
jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april
1967,

1) lov om oprettelse og supplering af min-
dre landbrug m.m. (statshusmandsloven),
jf. lovbekendtgørelse nr. 117 af 10. april
1967

2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til
sammenlægning, supplering samt oprettel-
se af jordbrug m.m.,

2) lov nr. 204 af 27. maj 1970 om udlån til
sammenlægning, supplering samt oprettel-
se af jordbrug m.m.,

3) lov nr. 357 af 22. december 1954 om
udlån til visse landbrugsejendommes over-
tagelse til selveje og

3) lov nr. 357 af 22. december 1954 om
udlån til visse landbrugsejendommes over-
tagelse til selveje og

4) de ældre jordlove. 4) de ældre jordlove.”



92

§ 54

I lov om Kongeriget Danmarks Fiskeri-
bank, jf. lovbekendtgørelse nr. 92 af 8.
februar 2001, som ændret ved § 29 i lov nr.
430 af 6. juni 2005, § 35 i lov nr. 431 af 6.
juni 2005 og lov nr. 1393 af 21. december
2005, foretages følgende ændring:

§ 6 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive skyldige beløb ved udpantning og
ved indeholdelse i løn mv. hos den pågæl-
dende efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

1.§§ 6 a og 6 b ophæves.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte nærmere regler om frem-
gangsmåden i forbindelse med lønindehol-
delsen, herunder om straf af bøde for
overtrædelse af reglerne. Der kan pålægges
selskaber mv. (juridiske personer) strafan-
svar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6 b. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan eftergive krav efter § 6 a efter reglerne
i opkrævningsloven.

§ 55

I lov om mark- og vejfred (Mark- og vej-
fredsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 61 af
19. januar 2007,som ændret ved § 5 i lov
nr. 484 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 6. ---
Stk. 2. Ved optageren ikke, hvem dyret

tilhører, skal anmeldelse om optagelsen in-
den samme frist ske til sognefogeden, hvis
en sådan findes, og ellers til politiet, der
snarest muligt foranlediger optagelsen be-
kendtgjort, jf. dog § 9, stk. 3. Udgifterne
herved vil være at refundere af den, hvem
dyret tilhører, og kan om fornødent inddri-
ves ved udpantning.

1. I § 6, stk. 2, udgår », og kan om fornødent
inddrives ved udpantning«.

Stk. 3. Beløb vedrørende refusion af ud-
gifter til optagelsesbekendtgørelse efter
stk. 2 kan endvidere inddrives ved inde-

2.§ 6, stk. 3 og stk. 4 ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 3.
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holdelse i løn m.v. efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter reg-
lerne i opkrævningsloven.

Stk. 5. Undlader optageren at foretage
anmeldelse i overensstemmelse med reg-
lerne i stk. 1 og 2, fortabes retten til godt-
gørelse for foder og pasning, og optageren
er pligtig at erstatte det ved afsavnet af dy-
ret forvoldte tab.

§ 7. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Optageren er bortset fra det i § 6,

stk. 5, og § 18, stk. 3, pkt. 1, omhandlede
tilfælde berettiget til at gøre optagne dyrs
udlevering afhængig af, at der betales ham
optagelsespenge og godtgørelse for foder
og pasning samt erstatning for forvoldt
skade eller sikkerhedsstillelse herfor. Sik-
kerhedsstillelse kan ske hos vurderings-
mændenes formand, der fastsætter dennes
art og størrelse, såfremt enighed herom ik-
ke kan opnås mellem parterne.

3. I § 7, stk. 3, 1. pkt. ændres ” § 6, stk. 5”
til: ”6, stk. 3”.

Stk. 4. Den, som lægger hindringer i ve-
jen for udøvelsen af den i stk. 3 omhand-
lede ret til at tilbageholde et optaget dyr,
straffes efter straffelovens § 293, stk. 2.

§ 56

I lov om ophørsstøtte til erhvervsfiskere,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1081 af 22. de-
cember 1993, som ændret ved § 11 i lov nr.
404 af 1. juni 2005, § 30 i lov nr. 430 af 6.
juni 2005, § 36 i lov nr. 431 af 6. juni 2005,
§ 9 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 31 i
lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages føl-
gende ændring:

§ 12. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive statskassens til godehavende efter
denne lov ved udpantning og ved indehol-
delse af løn mv. hos den pågældende efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

1.§§ 12 og 12 a ophæves.
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Stk. 2. Fiskeriministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen.

§ 12 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav, som inddrives efter
§ 12, efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 57

I lov om ophørsstøtte til jordbrugere, jf.
lovbekendtgørelse nr. 676 af 9. august
1995, som ændret bl.a. ved § 31 i lov nr.
430 af 6. juni 2005, § 37 i lov nr. 431 af 6.
juni 2005 og senest ved § 29 i lov nr. 523
af 6. juni 2007, foretages følgende æn-
dring:

§ 19. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive statskassens til godehavende efter
denne lov ved udpantning og ved indehol-
delse af løn mv. hos den pågældende efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

1.§§ 19 og 19 a ophæves.

Stk. 2. Landbrugs- og fiskeriministeren
kan i samråd med skatteministeren fast-
sætte nærmere regler om fremgangsmåden
i forbindelse med lønindeholdelsen.

§ 19 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 19 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 58

I lov om plantenyheder, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 145 af 1. marts 2001, som ænd-
ret ved § 6 i lov nr. 967 af 4. december 2002
og § 7 i lov nr. 1430 af 21. december 2005,
foretages følgende ændring:

§ 25. ---
1)-3) ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for gebyrer

og renter fastsat efter stk. 1.
1.§ 25, stk. 2, ophæves.
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§ 59

I lov om planteskadegørere, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 760 af 29. juni 2006, fore-
tages følgende ændring:

§ 11. ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for gebyrer

fastsat efter stk. 1.
1.§ 11, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.
Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug

og fiskeri kan fastsætte regler om renter
ved for sen indbetaling af gebyrer og om
opkrævning af gebyrer for erindringsskri-
velser.

§ 60

I lov om statsgaranti for gældssanerings-
lån til jordbrugere, jf. lov nr. 268 af 6. maj
1993, som ændret ved lov nr. 1108 af 22.
december 1993, § 32 i lov nr. 430 af 6. juni
2005 og § 38 i lov nr. 431 af 6. juni 2005,
foretages følgende ændring:

§ 14. Kongeriget Danmarks Hypotek-
bank og Finansforvaltning kan med tillæg
af renter og omkostninger inddrive stats-
kassens tilgodehavende efter indfrielse af
en ifølge § 1 ydet statsgaranti ved indehol-
delse af løn m.v. hos den pågældende efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

1.§§ 14 og 14 a ophæves.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsæt-
te nærmere regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelsen.

Stk. 3. Kongeriget Danmarks Hypotek-
bank og Finansforvaltning kan indhente de
oplysninger hos skattemyndigheder og an-
dre offentlige myndigheder om den pågæl-
dende, som er nødvendige for at varetage
inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb,
herunder oplysninger om indkomst- og for-
mueforhold.

Stk. 4. Kongeriget Danmarks Hypotek-
bank og Finansforvaltnings afgørelser ef-
ter stk. 1-3 kan indbringes for finansmini-
steren.
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§ 14 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 14 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 61

I lov om strukturforanstaltninger vedrø-
rende fiskerisektoren, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 316 af 3. maj 2001, som bl.a. ændret
ved § 2 i lov nr. 967 af 4. december 2002
og senest ved § 69 i lov nr. 538 af 8. juni
2006, foretages følgende ændring:

§ 17. Statskassens tilgodehavende efter
indfrielse af en i henhold til § 6, stk. 1, ydet
statsgaranti og statskassens tilgodehaven-
der efter § 16, stk. 2, kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden. Restanceind-
drivelsesmyndigheden kan inddrive skyl-
dige beløb ved indeholdelse i løn mv. efter
reglerne om inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven og ved udpantning.

1. §§ 17 og 17 a ophæves.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelsen, herun-
der om straf af bøde for overtrædelse af
reglerne.

§ 17 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav, som inddrives i
medfør af § 17, efter reglerne i opkræv-
ningsloven.

§ 62

I lov om støtte til jordbrugets strukturud-
vikling og til økologisk produktion inden
for jordbrug og fiskeri m.v., jf. lovbekendt-
gørelse nr. 192 af 26. marts 1999, som
ændret bl.a. ved § 34 i lov nr. 430 af 6. juni
2005, § 40 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og
senest ved § 6 i lov nr. 536 af 24. juni 2005,
foretages følgende ændring:

§ 22. Finansstyrelsen kan inddrive stats-
kassens til godehavende efter § 20, stk. 2,
og efter indfrielse af en i medfør af § 2 ydet
statsgaranti, med tillæg af renter og om-

1.§§ 22 og 22 a ophæves.
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kostninger. Finansstyrelsen kan inddrive
skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v.
hos den pågældende efter reglerne om ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

Stk. 2. Finansstyrelsen kan indhente de
oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndig-
heder og andre offentlige myndigheder om
den pågældende, som er nødvendige for at
varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte
beløb, herunder oplysninger om indkomst-
og formueforhold.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan fastsætte regler om frem-
gangsmåden i forbindelse med lønindehol-
delse.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Finansstyrel-
sen i henhold til stk. 1 kan indbringes for
finansministeren. Ministeren for fødeva-
rer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler
om klageadgangen, herunder om klage-
frist.

§ 22 a. ……..

§ 63

I lov om støtte til miljøforbedrende inve-
steringer i mindre landbrug m.v., jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1172 af 16. december
1992, som ændret bl.a. ved § 35 i lov nr.
430 af 6. juni 2005 og senest ved § 41 i lov
nr. 431 af 6. juni 2005, foretages følgende
ændring:

§ 20 a. Hypotekbanken kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrive statskas-
sens tilgodehavende hidrørende fra en iføl-
ge § 10, stk. 1, ydet statsgaranti ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne for inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven.

1.§§ 20 a og 20 b ophæves.

Stk. 2. Landbrugsministeren kan fastsæt-
te nærmere regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelsen, herun-
der om straf af bøde for overtrædelse af
reglerne. For overtrædelser, der begås af et
aktieselskab, anpartsselskab, andelssel-
skab eller lignende, kan der pålægges sel-
skabet som sådant bødeansvar.



98

Stk. 3. Hypotekbanken kan indhente de
oplysninger hos skattemyndigheder og an-
dre offentlige myndigheder om den pågæl-
dende, som er nødvendige for at varetage
inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb,
herunder oplysninger om indkomst- og for-
mueforhold.

§ 20 b. ….

§ 64

I lov om statsgaranti for lån til yngre
jordbrugere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.
856 af 25. august 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 22. ---
Stk. 2. ---

1. Efter § 22 udgår afsnitsoverskriften:
»Inddrivelse af tilgodehavender«

Inddrivelse af tilgodehavender 2.§§ 23 og 23 a ophæves.
§ 23. Restanceinddrivelsesmyndigheden

kan inddrive statskassens tilgodehavende
efter § 3, jf. § 22, samt efter indfrielse af en
i medfør af kapitel 3 ydet statsgaranti med
tillæg af renter og omkostninger. Restan-
ceinddrivelsesmyndigheden kan inddrive
skyldige beløb ved udpantning og ved in-
deholdelse i løn mv. hos den pågældende
efter reglerne om inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse.

§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive gæld til det offentlige
efter § 23 efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

§ 29. --- 2. § 29, stk. 2, 2.-4. pkt. og stk. 3-7 ophæ-
ves.

Stk. 2. For lån, hvorpå reglerne i lov om
statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån
til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1186 af 23. december 1994 i medfør af
stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan mini-
steren for fødevarer, landbrug og fiskeri
indhente sådanne oplysninger hos told- og
skatteforvaltningen, der er nødvendige ved
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bedømmelsen af, hvorvidt lånevilkårene
fortsat opfyldes. Restanceinddrivelses-
myndigheden kan med tillæg af renter og
omkostninger inddrive statskassens til go-
dehavende efter indfrielse af en i henhold
til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet
statsgaranti og foretage indeholdelse i løn
m.v. hos den pågældende efter reglerne for
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven. Ministeren for fødevarer,
landbrug og fiskeri kan i samråd med skat-
teministeren fastsætte nærmere regler om
fremgangsmåden i forbindelse med løn-
indeholdelsen, herunder om straf af bøde
for overtrædelse af reglerne. For overtræ-
delser, der begås af selskaber og andre
juridiske personer, kan der pålægges straf-
ansvar efter reglerne i straffelovens kapitel
5.

Stk. 3. For lån, hvorpå reglerne i lov om
statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån
til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af
stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restan-
ceinddrivelsesmyndigheden foretage ud-
pantning.

Stk. 4. For lån, hvorpå reglerne i lov om
statsgaranti og rentetilskud m.m. ved udlån
til yngre jordbrugere, jf. lovbekendtgørelse
nr. 1186 af 23. december 1994, i medfør af
stk. 1 fortsat finder anvendelse, kan restan-
ceinddrivelsesmyndigheden eftergive
gæld til det offentlige efter reglerne i op-
krævningsloven.

Stk. 5. For lån, hvorpå reglerne i lov nr.
397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og
ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere
i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse,
kan ministeren for fødevarer, landbrug og
fiskeri indhente sådanne oplysninger hos
told- og skatteforvaltningen, der er nød-
vendige ved bedømmelsen af, hvorvidt lå-
ne- og tilskudsvilkårene fortsat opfyldes.
Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ef-
ter statskassens indfrielse af en i henhold
til de regler, der er nævnt i 1. pkt., ydet
statsgaranti inddrive statskassens tilgode-
havende med tillæg af renter og omkost-
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ninger ved indeholdelse i løn m.v. hos den
pågældende låntager efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven. Tilsvarende gælder for tilskud ydet
efter de regler, der er nævnt i 1. pkt., og
som kræves tilbagebetalt efter de regler,
der er nævnt i 1. pkt. Ministeren for føde-
varer, landbrug og fiskeri kan i samråd med
skatteministeren fastsætte nærmere regler
om fremgangsmåden i forbindelse med
lønindeholdelsen.

Stk. 6. For lån, hvorpå reglerne i lov nr.
397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og
ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere
i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse,
kan restanceinddrivelsesmyndigheden
foretage udpantning.

Stk. 7. For lån, hvorpå reglerne i lov nr.
397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og
ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere
i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse,
kan restanceinddrivelsesmyndigheden ef-
tergive gæld til det offentlige efter reglerne
i opkrævningsloven.

Stk. 8. For lån, hvorpå reglerne i lov nr.
397 af 14. juni 1995 om statsgaranti og
ydelsestilskud ved lån til yngre jordbrugere
i medfør af stk. 1 fortsat finder anvendelse,
skal ansøgning om supplerende lån være
indgivet til Økonomistyrelsen senest den
31. december 2009.

Stk. 8 og 9 bliver herefter stk. 3 og 4.

Stk. 9. Regler, der er udstedt i medfør af
de i stk. 1 ophævede lovbestemmelser, for-
bliver i kraft for lån og til-skud bevilget på
grundlag af ansøgninger indgivet inden
tidspunktet for lovbestemmelsernes ophæ-
velse, indtil de ophæves eller afløses af
regler udstedt i medfør af denne lov.

§ 65

I lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud
til fremme af innovation, forskning og ud-
vikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fi-
skerisektoren (innovationsloven), som
ændret bl.a. ved § 38 i lov nr. 430 af 6. juni
2005, § 44 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, § 70
i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og senest ved
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lov nr. 488 af 17. juni 2008, foretages føl-
gende ændring:

§ 18. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive statskassens tilgodehavende
efter § 17, stk. 2, med tillæg af renter og
omkostninger. Restanceinddrivelsesmyn-
digheden kan inddrive skyldige beløb ved
udpantning og ved indeholdelse i løn mv.
hos den pågældende efter reglerne om ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

1.§§ 18 og 18 a ophæves.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse.

§ 18 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav som inddrives i
medfør af § 18 efter reglerne i opkræv-
ningsloven.

§ 66

I lov om udvikling af fiskeri- og akva-
kultursektoren (fiskeriudviklingsloven), jf.
lov nr. 1552 af 20.december 2006, som
ændret ved § 32 i lov nr. 523 af 6. juni 2007,
foretages følgende ændringer:

§ 7. ---

Inddrivelse af tilgodehavender

1. Efter § 7 udgår afsnitsoverskriften:
”Inddrivelse af tilgodehavender”

§ 8. Restanceinddrivelsesmyndigheden
inddriver statskassens tilgodehavende ef-
ter § 7, stk. 2, med tillæg af renter og
omkostninger. Restanceinddrivelsesmyn-
digheden kan inddrive skyldige beløb ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven og ved
udpantning.

2.§§ 8 og 9 ophæves.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse.

Restanceinddrivelsesmyndigheden kan
eftergive gæld til det offentlige efter § 8 i
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denne lov efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

§ 67

I lov nr. 316 af 31. marts 2007 om ud-
vikling af landdistrikterne(landdistriktslo-
ven), som ændret ved § 33 i lov nr. 523 af
6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

§ 7. ---

Inddrivelse af tilgodehavender

1. Efter § 7 udgår overskriften: ”Inddrivel-
se af tilgodehavender”.

§ 8. ---

Eftergivelse af tilgodehavender

2. Efter § 8 udgår overskriften: ”Eftergi-
velse af tilgodehavender”.

§ 8. Restanceinddrivelsesmyndigheden
inddriver statskassens tilgodehavende ef-
ter § 7, stk. 2, med tillæg af renter og
omkostninger. Restanceinddrivelsesmyn-
digheden kan inddrive skyldige beløb ved
indeholdelse i løn m.v. hos den pågælden-
de efter reglerne om inddrivelse af person-
lige skatter i kildeskatteloven og ved
udpantning.

3. §§ 8 og 9 ophæves.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse.

§ 9. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan eftergive gæld til det offentlige efter
denne lov efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

§ 68

I lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr.
585 af 6. juni 1995, foretages følgende æn-
dring:

§ 13. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Udgifterne ved gennemførelse af

kontrol med levende bier m.m., der føres
ind i eller ud af landet, påhviler den, der
fører dem ind i eller ud af landet, med min-
dre landbrugs- og fiskeriministeren be-

1.§ 13, stk. 3, 2. pkt. ophæves.
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stemmer andet. Udgifterne er tillagt ud-
pantningsret.

§ 69

I Økologilov, jf. lovbekendtgørelse nr.
463 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændring:

§ 16. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den inddriver statskassens tilgodehavende
efter stk. 1 med tillæg af renter og omkost-
ninger. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan inddrive skyldige beløb ved indehol-
delse i løn m.v. hos den pågældende efter
reglerne om inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven og ved udpantning.

1. § 16, stk. 3-5, ophæves.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug
og fiskeri kan i samråd med skatteministe-
ren fastsætte regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1-3 efter
reglerne i opkrævningsloven.

Ministeriet for sundhed og forebyggelse
§ 70

I lov om apoteksvirksomhed (Apoteker-
loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4.
august 2008, foretages følgende ændring:

§ 71. Staten kan yde garanti for lån til
apotekere til overtagelse og etablering
samt til flytning og ombygning af apotek,
apoteksfilial og apoteksudsalg. Staten kan
endvidere yde garanti for lån til apotekere
i særlige tilfælde, hvor det må anses for
påkrævet til opretholdelse af den løbende
drift af apoteket.

1.§§ 71 a og 71 c ophæves.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan staten ikke yde
garanti for lån til apotekere til aktiviteter,
der kan henføres til apotekeres forhandling
af lægemidler til produktionsdyr, jf. § 12 a,
stk. 1.

Stk. 3. Ministeren for sundhed og fore-
byggelse fastsætter regler om vilkår for
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statsgarantier for lån til apotekere. Tilsagn
om garanti meddeles af Lægemiddelsty-
relsen inden for visse beløbsrammer, der
fastsættes ved de årlige finanslove.

Stk. 4. Til sikkerhed for meddelte garan-
tier skal der gives staten pant i apotekets
inventar og varelager og disses brandfor-
sikringssummer eller i andre aktiver efter
Lægemiddelstyrelsens bestemmelse. Pant
i inventar og varelager kan stiftes uanset
reglerne i § 47 b, stk. 1, i lov om tinglys-
ning.

§ 71 c. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb omfattet
af § 71 a efter reglerne i opkrævningsloven.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og
Udvikling

§ 71

I lov om teknologi og innovation, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 835 af 13. august 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 11. ---

Adgang til at inddrive fordringer ved
lønindeholdelse

1. Afsnitsoverskriften efter § 11 ophæves.

§ 12. Misligholdte tilgodehavender, som
staten måtte få i forbindelse med finansie-
ring af de i § 1, stk. 3, nævnte aktiviteter,
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrives ved udpantning og indeholdelse
i løn efter reglerne i kildeskatteloven.

2.§§ 12 og 12 a ophæves.

Stk. 2. Ministeren for videnskab, tekno-
logi og udvikling kan i samråd med skat-
teministeren fastsætte nærmere regler om
fremgangsmåden i forbindelse med løn-
indeholdelse efter stk. 1.

§ 12 a. Inddrivelsesmyndigheden kan ef-
tergive krav efter § 12 efter reglerne i op-
krævningsloven.

Skatteministeriet
§ 72

I lov om afgift af affald og råstoffer (af-
falds- og råstofafgiftsloven), jf. lovbe-
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kendtgørelse nr.1165 af 27. november
2006, som ændret ved lov nr. 529 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 29. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 29 ophæves.

§ 73

I lov om afgift af antibiotika og vækst-
fremmere anvendt i foderstoffer, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 416 af 26. juni 1998, som
ændret senest ved § 83 i lov nr. 428 af 6.
juni 2005, foretages følgende ændring:

§ 27. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i merværdiafgiftslovens § 83 finder
tilsvarende anvendelse på afgift, renter, ge-
byrer og administrative bøder efter denne
lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse
på beløb, som personer er pligtige at betale
som erstatning for selskabers manglende
betaling af afgift.

1.§ 27 ophæves.

§ 74
I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf.

lovbekendtgørelse nr. 57 af 30. januar
2008, foretages følgende ændring:

§ 35. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 35 ophæves.

§ 75
I lov om afgift af cfc og visse industrielle

drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr.
599 af 11. juni 2007, foretages følgende
ændring:

§ 16 a. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 16 a ophæves.
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§ 76
I lov om afgift af chokolade- og sukker-

varer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567
af 3. august 1998, som ændret senest ved
lov nr. 1583 af 20. december 2006, foreta-
ges følgende ændring:

§ 28 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i merværdiafgiftslovens § 83 finder
tilsvarende anvendelse på afgift, renter, ge-
byrer og administrative bøder efter denne
lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse
på beløb, som personer er pligtige at betale
som erstatning for selskabers manglende
betaling af afgiften.

1.§ 28 b ophæves.

§ 77
I lov om afgift af dødsboer og gaver, jf.

lovbekendtgørelse nr. 1159 af 4. oktober
2007, som ændret ved lov nr. 521 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

§ 39. --- 1.§ 39 stk. 2 affattes således:
Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med tillæg

af renter og omkostninger inddrives ved
udpantning og ved indeholdelse i løn m.v.
hos arvinger og legatarer efter reglerne om
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven.

”Stk. 2. Skyldige boafgifter kan med til-
læg af renter og omkostninger inddrives
hos arvinger og legatarer efter reglerne i
lov om inddrivelse af gæld til det offentli-
ge.”

Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med til-
læg af renter og omkostninger inddrives
ved udpantning og ved indeholdelse i løn
m.v. hos gavemodtager eller gavegiver ef-
ter reglerne om inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

2.§ 39, stk. 3 affattes således:
”Stk. 3. Skyldige gaveafgifter kan med

tillæg af renter og omkostninger inddrives
hos gavemodtager eller gavegiver efter
reglerne i lov om inddrivelse af gæld til det
offentlige.”

§ 40. Afgiftsbeløb, som forsikringssel-
skaber, pengeinstitutter, pensionskasser
m.fl. og repræsentanter for udenlandske
forsikringsselskaber hæfter for efter § 20,
stk. 6, kan inddrives ved udpantning efter
lovgivningens almindelige regler om ud-
pantning for skyldige skatter.

3.§ 40, stk. 1 affattes således:
”Afgiftsbeløb, som forsikringsselskaber,

pengeinstitutter, pensionskasser m.fl. og
repræsentanter for udenlandske forsik-
ringsselskaber hæfter for efter § 20, stk. 6,
kan inddrives efter reglerne i lov om ind-
drivelse af gæld til det offentlige.”

Stk. 2. Når aktiver omfattet af § 9, stk. 2,
afhændes af en udlænding, inden boafgif-
terne eller gaveafgiften er betalt, kan det
offentlige uanset tinglysningslovens be-
stemmelser søge fyldestgørelse for afgif-
terne i de pågældende aktiver.
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§ 78
I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som
ændret senest ved § 1 i lov nr. 528 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 17 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 17 b ophæves.

§ 79
I lov om afgift af hermetisk forseglede

nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede
nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendt-
gørelse nr.1251 af 6. december 2006, fore-
tages følgende ændring:

§ 28. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 28 ophæves.

§ 80
I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 888 af 17. august 2006,
som ændret ved § 3 i lov nr. 523 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

§ 9 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 9 b ophæves.

§ 81
I lov om afgift af kvælstof indeholdt i

gødninger m.m., jf. lovbekendtgørelse nr.
418 af 26. juni 1998, som ændret senest ved
§ 1 i lov nr. 1417 af 21. december 2005,
foretages følgende ændring:

§ 31. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i merværdiafgiftslovens § 83 finder
tilsvarende anvendelse på afgift, renter, ge-
byrer og administrative bøder efter denne

1.§ 31 ophæves.
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lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse
på beløb, som personer er pligtige at betale
som erstatning for selskabers manglende
betaling af afgift.

§ 82
I lov om afgift af ledningsført vand, jf.

lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august
1998, som ændret senest ved § 74 i lov nr.
428 af 6. juni 2005, foretages følgende æn-
dring:

§ 25. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i merværdiafgiftslovens § 83 finder
tilsvarende anvendelse på afgift, renter, ge-
byrer og administrative bøder efter denne
lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse
på beløb, som personer er pligtige at betale
som erstatning for selskabers manglende
betaling af afgiften.

1.§ 25 ophæves.

§ 83
I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer,

jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 10. no-
vember 2005, foretages følgende ændring:

§ 14 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i opkrævningslovens § 15 finder, for
så vidt angår afgifter, renter, gebyrer og
administrative bøder efter denne lov, alene
anvendelse for de i § 3, stk. 3, omhandlede
personer.

1.§ 14 b ophæves.

§ 84
I lov om afgift af mineralsk fosfor i fo-

derfosfat, jf. lovbekendtgørelse nr. 469 af
9. juni 2004, som ændret senest ved § 25 i
lov nr. 428 af 6. juni 2005, foretages føl-
gende ændring:

§ 24. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov. Merværdiaf-
giftslovens § 83 finder tilsvarende
anvendelse på afgift, renter, gebyrer og ad-
ministrative bøder efter denne lov. De i 1.
og 2. pkt. nævnte bestemmelser finder end-

1.§ 24 ophæves.
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videre anvendelse på beløb, som personer
er pligtige at betale som erstatning for sel-
skabers manglende betaling af afgift.

§ 85
I lov om afgift af mineralvand m.v., jf.

lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. januar
2007, foretages følgende ændring:

§ 24 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 24 b ophæves.

§ 86
I lov om afgift af naturgas og bygas, jf.

lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006,
som ændret ved lov nr. 1536 af 19. decem-
ber 2007 og senest ved § 2 i lov nr. 528 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 25. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 25 ophæves.

§ 87
I lov om afgift af stenkul, brunkul og

koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.1068 af
30. oktober 2006, som ændret ved lov nr.
1536 af 19. december 2007 og senest ved
§ 3 i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages
følgende ændring:

§ 25 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 25 b ophæves.

§ 88
I lov om afgift af visse klorerede opløs-

ningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr.
1252 af 6. december 2006, foretages føl-
gende ændring:



110

§ 27. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 27 ophæves.

§ 89
I lov om afgift af polyvinylklorid og fta-

later, jf. lovbekendtgørelse nr. 253 af 19.
marts 2007, foretages følgende ændring:

§ 27. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 27 ophæves.

§ 90
I lov om afgift af spildevand, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998,
som ændret senest ved § 6 i lov nr.524 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 26. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i merværdiafgiftslovens § 83 finder
tilsvarende anvendelse på afgift, renter, ge-
byrer og administrative bøder efter denne
lov. Reglerne finder ligeledes anvendelse
på beløb, som personer er pligtige at betale
som erstatning for selskabers manglende
betaling af afgiften.

1.§ 26 ophæves.

§ 91
I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1239 af 22. oktober
2007, foretages følgende ændring:

§ 33 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 33 b ophæves.

§ 92
I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendt-

gørelse nr.78 af 8. februar 2006, som ænd-
ret ved lov nr. 1536 af 19. december 2007
og § 5 i lov nr. 524 af 17. juni 2008, fore-
tages følgende ændring:
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§ 27. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 27 ophæves.

§ 93
I lov om afgift af tinglysning og registre-

ring af ejer- og panterettigheder mv., jf.
lovbekendtgørelse nr. 462 af 14. maj 2007,
som ændret ved § 10 i lov nr. 577 af 6. juni
2007, foretages følgende ændringer:

§ 21. Ubetalte beløb, der skal betales ef-
ter denne lov, kan inddrives ved udpant-
ning efter reglerne i lov om inddrivelse af
skatter og afgifter mv. og ved lønindehol-
delse efter reglerne i § 14 i lov om opkræv-
ning af skatter og afgifter mv.

1.§ 21, stk. 1 ophæves.

Stk. 2. Der betales et gebyr på 65 kr. for
hver erindringsskrivelse om betaling af af-
giften mv.

stk. 2 bliver herefter stk. 1.

Stk. 3. Eftergivelse og henstand for ube-
talte beløb, der skal betales efter denne lov,
herunder ikke betalte beløb pr. 1. januar
2001, kan meddeles den afgiftspligtige ef-
ter reglerne i § 15 i lov om opkrævning af
skatter og afgifter mv.

2.§ 21, stk. 3 ophæves.

§ 94
I lov om afgift af vejbenyttelse, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 11 af 8. januar 2006,
som ændret senest ved lov nr. 518 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 18. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 18 ophæves.

§ 95
I lov om afgift af visse emballager, poser,

engangsservice og pvc-folier, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001,
som ændret senest ved § 1 lov nr. 523 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:



112

§ 21 a. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 21 a ophæves.

§ 96
I lov om afgift af øl, vin, frugtvin m.m.,

jf. lovbekendtgørelse nr. 890 af 17. august
2006, som ændret senest ved lov nr. 509 af
7. juni 2006, foretages følgende ændring:

§ 29. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 29 ophæves.

§ 97
I lov om afgift efter brændstofforbrug for

visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr.
217 af 12. marts 2007, som ændret ved § 3
i lov nr. 265 af 23. april 2008, foretages
følgende ændringer:

§ 12. Skatteministeren fastsætter efter
forhandling med justitsministeren de nær-
mere regler for afgiftens opkrævning og
lønindeholdelse, jf. § 13.

1. I § 12 udgår »og lønindeholdelse, jf.
§ 13«

§ 13. Afgiften med påløbne renter og om-
kostninger samt gebyr i henhold til § 11,
stk. 3, kan inddrives ved udpantning samt
ved indeholdelse i løn mv. hos den pågæl-
dende efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

2.§§ 13 og 14 ophæves.

§ 14. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov. Reglerne
finder ligeledes anvendelse på beløb, som
personer er pligtige at betale som erstat-
ning for selskabers manglende betaling af
afgiften.

§ 98
I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 1018 af 10. oktober
2006, som ændret senest ved § 5 i lov nr.
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527 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 13. ---
Stk. 2.-6. ---
Stk. 7. Reglerne om eftergivelse og hen-

stand i lov om opkrævning af skatter og
afgifter mv. § 15 og kildeskattelovens § 73
D finder tilsvarende anvendelse på bidrag,
renter, gebyrer og administrative bøder ef-
ter denne lov.

1.§ 13, stk. 7 ophæves.

Stk. 8. Afgår en person omfattet af § 7,
stk. 1 eller 2, ved døden, anses betalingen
af indeholdte bidrag efter § 11, stk. 1 og 7,
og betalingen af foreløbige bidrag efter
§ 12, som forfaldt før dødsfaldet, for en-
delige for afdøde for det indkomstår, hvori
dødsfaldet har fundet sted. 1. pkt. finder
tilsvarende anvendelse for det indkomstår,
der ligger forud for det indkomstår, hvori
dødsfaldet har fundet sted, såfremt boet ef-
ter afdøde er sluttet ved boudlæg i medfør
af § 18 i lov om skifte af dødsboer. Er der
ikke sket betaling af foreløbige bidrag efter
1. pkt., finder reglerne om hæftelse mv. i
dødsboskattelovens § 88, stk. 1-3 og 5, til-
svarende anvendelse. For krav vedrørende
skyldige bidrag for indkomstår, der ligger
forud for det indkomstår, jf. dog 2. pkt.,
hvori dødsfaldet har fundet sted, finder
reglerne om efterbetaling og hæftelse mv.
i dødsboskattelovens § 87, stk. 1-3 og 5, og
§ 88, stk. 1-3 og 5, tilsvarende anvendelse.

stk. 8-9 bliver herefter stk. 7-8

Stk. 9. Skatteministeren kan fastsætte
regler om fremrykket afregning af inde-
holdt bidrag for nedennævnte indeholdel-
sespligtige efter § 11, stk. 1, 6 og 7:
1) Ministerier og institutioner, hvis drifts-
budgetter er optaget på statens bevillings-
love.
2) Institutioner, foreninger og fonde, hvor
vedkommende minister i henhold til § 2,
stk. 2, i lov om statens regnskabsvæsen mv.
har bestemt, at lovens regler om regnskabs-
væsen skal finde anvendelse.
3) Ikke statslige institutioner, hvor staten
yder tilskud til dækning af institutionens
driftsudgifter på halvdelen eller mere.
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4) Regionerne og kommunerne.
5) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov
om kommunernes styrelse, hvori der alene
deltager kommuner, og hvis regnskab op-
tages i en kommunes regnskab.
6) Selvejende institutioner med driftsover-
enskomst med en region eller kommune.

§ 15. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Ubetalte bidrag, rentebeløb og ge-

byrer kan inddrives ved indeholdelse i løn
mv. hos bidragspligtige eller indeholdel-
sespligtige efter reglerne for inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven. Skat-
teministeren kan fastsætte nærmere regler
om fremgangsmåden i forbindelse med
lønindeholdelse, herunder om straf af bøde
for overtrædelse af reglerne.

2.§ 15, stk. 3 og stk. 4, 1. pkt. ophæves.

Stk. 4. Bidragsbeløb, som ikke betales
rettidigt, inddrives tillige med renter og ge-
byrer efter reglerne i lov om inddrivelse af
skatter og afgifter mv. Skatteministeren
fastsætter nærmere regler om opkrævnin-
gen.

Stk. 5. Skatteministeren kan bestemme,
at der for erindringsskrivelser, tilsigelser til
udlægsforretninger og afgørelser om inde-
holdelse i løn m.v. udstedt af restanceind-
drivelsesmyndigheden vedrørende ikke
rettidigt betalte bidragsbeløb efter stk. 1
skal betales gebyr til restanceinddrivelses-
myndigheden. Gebyret kan højst udgøre
250 kr.

3. § 15, stk. 5, ophæves.

§ 23. ---
Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den kan med tillæg af påløbne renter og
omkostninger inddrive skyldige beløb ef-
ter stk. 3 samt ubetalte arbejdsgiver- og
lønmodtagerbidrag efter de indtil 1. januar
1988 gældende regler ved udpantning og
ved indeholdelse i løn mv. hos den pågæl-
dende efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

4.§ 23 stk. 5 og 6 og § 23 a ophæves.

Stk. 6. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om fremgangsmåden i for-
bindelse med lønindeholdelsen.
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§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav omfattet af § 23,
stk. 5, efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 99
I lov om beskatning ved dødsfald, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006,
som ændret senest ved § 2 i lov nr. 906 af
12. september 2008, foretages følgende
ændring:

§ 89. Skattelovgivningens almindelige
regler om forfaldstidspunkt, forrentning,
opkrævning og inddrivelse af personskat-
ter finder tilsvarende anvendelse på de
skatter, der omhandles i denne lov med de
undtagelser, der følger af stk. 2-11.

Stk. 2-11. ---

1.§ 89 stk. 1 affattes således:
»Skattelovgivningens almindelige regler

om forfaldstidspunkt, forrentning og op-
krævning af personskatter finder tilsvaren-
de anvendelse på de skatter, der omhandles
i denne lov med de undtagelser, der følger
af stk. 2-11.«

§ 100
I lov om beskatning af pensionsordninger

mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 10.
november 2006, som ændret senest ved lov
nr. 1534 af 19. december 2007, foretages
følgende ændring:

§ 38. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Det forsikringsselskab mv., som

undlader at opfylde sin pligt til at tilbage-
holde afgiften, eller som tilbageholder den-
ne med for lavt beløb, er umiddelbart
ansvarligt over for statskassen for betaling
af manglende beløb, medmindre forsik-
ringsselskabet mv. godtgør, at det ikke har
udvist forsømmelighed ved iagttagelse af
bestemmelserne i denne lov. Forsikrings-
selskabet mv. hæfter over for statskassen
for betaling af tilbageholdte beløb. Belø-
bene kan inddrives ved udpantning efter
lovgivningens almindelige regler om ud-
pantning for skyldige skatter.

1. §§ 38, stk. 4, 3. pkt. og 38, stk. 5 op-
hæves.

Stk. 5. For lidt erlagte afgiftsbeløb kan
inddrives hos den afgiftspligtige efter lov-
givningens almindelige regler om inddri-
velse af skyldige skatter.

Stk. 6. ---
§ 101
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I lov om en børnefamilieydelse, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 972 af 22. september
2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30.
april 2008, foretages følgende ændringer:

§ 7. ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for tilbage-

betalingskrav efter stk. 1, og kravet kan
tillige inddrives ved indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

1.§ 7, stk. 2 og 3 ophæves.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive tilbagebetalingskrav ef-
ter stk. 1 efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

§ 11. ---
Stk. 2. I op til halvdelen af ydelsen kan

modregnes eventuelle restancer vedrøren-
de betaling for dag- og klubtilbud, jf. §§ 29
og 35 i lov om social service, samt skole-
fritidsordning, jf. § 50, stk. 2, i lov om
folkeskolen. Ydelsen kan i øvrigt ikke an-
vendes til modregning af eventuelle offent-
lige krav.

2. I § 11, stk. 2 indsættes efter ”service”:
”og dagtilbudsloven”

§ 102
I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesre-

gister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19.
august 1998, som ændret ved § 41 i lov nr.
430 af 6. juni 2005, § 15 i lov nr. 404 af 8.
maj 2006, og § 2 i lov nr. 516 af 7. juni
2006, foretages følgende ændringer:

§ 4. Lønindeholdelse for skattekrav efter
kildeskatteloven sker forud for lønindehol-
delse for alle andre krav, hvis samtidig
indeholdelse ikke er mulig. Lønindehol-
delse for krav på betaling af bidrag efter lov
om inddrivelse af underholdsbidrag sker
efter lønindeholdelse for skattekrav, men
forud for andre krav, hvis samtidig inde-
holdelse ikke er mulig.

1.§ 4 stk. 1 og 2 ophæves.

Stk. 2. I tilfælde af flere afgørelser om
lønindeholdelse for andre krav end skatte-
krav og underholdsbidrag sker dækningen
i den rækkefølge, i hvilken Det Fælles Løn-
indeholdelsesregister har modtaget indbe-

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.
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retning om afgørelserne, hvis samtidig
indeholdelse ikke er mulig.

Stk. 3.-4. ---

§ 8. ---
Stk. 2. I tiden fra den 1. januar 1998 til

lovens ikrafttræden kan myndighederne
kun træffe afgørelse om lønindeholdelse
for krav, der overstiger en beløbsgrænse,
som fastsættes af finansministeren. I sam-
me tidsrum kan den indeholdelsespligtige
i forbindelse med hvert løntræk tilbagehol-
de en administrationsgodtgørelse hos
skyldneren. Godtgørelsens størrelse fast-
sættes af finansministeren. § 4, stk. 3, og
§ 4 a finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. ---

2.§ 8, stk. 2, 4. pkt. affattes således:
»§ 4, stk. 1 finder tilsvarende anvendel-

se.«

§ 103
I lov om energiafgift af mineraloliepro-

dukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297
af 3. april 2006, som ændret ved § 5 i lov
nr. 528 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændring:

§ 34. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 34 ophæves.

§ 104
I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf.

lovbekendtgørelse nr. 56 af 29. januar
2008, som ændret ved § 2 i lov nr. 523 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 19 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 19 b ophæves.

§ 105
I lov om fremskyndet tilbagebetaling af

visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675
af 15. september 1998, som ændret senest
ved § 8 i lov nr. 513 af 7. juni 2006, fore-
tages følgende ændring:
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§ 5 b. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgifter, renter, gebyrer og admi-
nistrative bøder efter denne lov. Reglerne
finder ligeledes anvendelse på beløb, som
personer er pligtige at betale som erstat-
ning for selskabers manglende betaling af
afgifterne.

1.§ 5 b ophæves.

§ 106
I lov om gevinstgivende spilleautomater,

jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni
2006, foretages følgende ændring:

§ 38. ---

Andre bestemmelser

1. Efter § 38 udgår afsnitsoverskriften:
»Andre bestemmelser«

§ 39. Gebyrer efter § 3, stk. 3, kan ind-
drives ved udpantning.

2.§ 39 ophæves.

§ 107
I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et ind-

komstregister, som ændret senest ved § 3 i
lov nr. 527 af 17. juni 2008, foretages føl-
gende ændringer:

§ 5- ---
Stk. 2. Der er udpantningsret for tvangs-

bøder pålagt efter stk. 1.
1.§ 5, stk. 2 ophæves.

stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

§ 14. Bøder i sager, der afgøres admini-
strativt efter § 12, opkræves af told- og
skatteforvaltningen og inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden.

2. I § 14, stk. 1 udgår »og inddrives af re-
stanceinddrivelsesmyndigheden«

Stk. 2. Bøderne kan inddrives ved inde-
holdelse i løn m.v. efter reglerne herom i
kildeskatteloven. Der er udpantningsret for
bøderne.

3.§ 14, stk. 2 og 3 ophæves.

Stk. 3. Reglerne i kildeskattelovens § 73
B om eftergivelse og henstand finder til-
svarende anvendelse.

§ 108
I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret
senest ved § 3 lov nr. 906 af 12. september
2008, foretages følgende ændringer:
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§ 61 A. I det omfang grundbeløbet på
10.000 kr. i henhold til § 61, stk. 3, ikke er
udnyttet fuldt ud til dækning af restskat,
kan der i den resterende del af beløbet efter
skatteministerens nærmere bestemmelse
ske overførsel af forfaldne skatterestancer
fra tidligere indkomstår til opkrævning ef-
ter reglerne i § 61, stk. 3. Skatteministeren
kan i den forbindelse træffe bestemmelse
om, at forrentning af de efter 1. pkt. op-
krævede beløb kan ske efter andre regler
end de i § 63 fastsatte.

1.§ 61 A ophæves.

§ 70 A. Skatteministeren kan bestemme,
at der for erindringsskrivelser, tilsigelser til
udlægsforretninger og afgørelser om inde-
holdelse i løn m.v. udstedt af restanceind-
drivelsesmyndigheden vedrørende ikke
rettidigt betalt foreløbig skat efter § 50 og
restskatter efter §§ 61 og 62 A skal betales
gebyr til restanceinddrivelsesmyndighe-
den. Gebyret kan højst udgøre 250 kr.

2.§ 70 A ophæves.

§ 72. ---
Stk. 2. Er udlæg forgæves forsøgt hos den

skattepligtige selv, kan udlæg ske i ejen-
dele, der tilhører den med ham samlevende
ægtefælle, eller om nødvendigt i ejendele,
der tilhører børn, og som er medregnet ved
hans skatteansættelse. Dette gælder ikke
ved udlæg hos en indeholdelsespligtig for
skattebeløb, som denne har været pligtig at
indeholde.

3.§ 72, stk. 2 og 3 ophæves.

Stk. 3. Skattebeløb, for hvilke der efter
stk. 2 kan foretages udlæg i ægtefællens
ejendele, kan modregnes i udbetaling til
ægtefællen af overskydende skat med
godtgørelse og renter samt tilbagebetaling
efter § 55.

§ 73. Har en skatteyder ikke inden det
tidspunkt, da udlæg kan begæres, betalt
den indkomstskat til staten, kommunal ind-
komstskat, ejendomsværdiskat eller kirke-
skat, der påhviler den pågældende, kan
restanceinddrivelsesmyndigheden træffe
afgørelse om, at der skal ske indeholdelse
i skatteyderens beregnede eller godskrevne
A-indkomst af, hvad der er fornødent til

4.§§ 73, 73 B og 73 C ophæves.
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betaling af ydelserne med påløbne renter,
tillæg og gebyrer (lønindeholdelse). Der
kan dog ikke ske indeholdelse i indkomst,
som er valgt beskattet efter kildeskattelo-
vens §§ 48 E og 48 F. Restanceinddrivel-
sesmyndighedens afgørelse om løninde-
holdelse indberettes til Det Fælles
Lønindeholdelsesregister, jf. § 3 i lov om
Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

Stk. 2. Er skattebeløb, som nogen efter
§§ 46 og 49 eller efter denne paragraf har
været pligtig til at indeholde eller opkræve,
ikke indbetalt til det offentlige inden det
tidspunkt, da udlæg kan begæres, kan der
træffes afgørelse om indeholdelse efter
stk. 1 med hensyn til det skyldige beløb
samt påløbne renter, tillæg og gebyrer.

Stk. 3. Indeholdelse efter stk. 1 og 2 kan
foretages, selv om udbetalingen eller god-
skrivningen af A-indkomst også er gen-
stand for indeholdelse af skat efter §§ 46
og 49. Indeholdelsen sker med en procent-
del (indeholdelsesprocenten) af den bereg-
nede eller godskrevne A-indkomst. Inde-
holdelsesprocenten meddeles til told- og
skatteforvaltningen og indgår i indeholdel-
sesprocenten efter § 48, stk. 4. Ved pålæg
om indeholdelse skal der overlades skyld-
neren det nødvendige til eget og familiens
underhold. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om betalingsevnevurde-
ring, herunder rådighedsbeløb, til fastsæt-
telse af den del af A-indkomsten, som
maksimalt kan indeholdes. Skatteministe-
ren kan endvidere fastsætte regler om, at
der ikke kan ske indeholdelse i A-indkomst
bestående af visse ydelser. Ved fastsættel-
sen af indeholdelsesprocenten kan den
samlede indeholdelsesprocent efter § 48,
stk. 4, ikke overstige 100.

Stk. 4. Indeholdelsesprocenten kan gra-
dueres efter nettoindkomstens størrelse.
Skatteministeren kan fastsætte nærmere
regler om sammenhængen mellem netto-
indkomsten og indeholdelsesprocenten.

Stk. 5. Reglerne i stk. 1-4 finder uanset
afvigende bestemmelser i den øvrige lov-
givning også anvendelse på statslige, regi-
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onale og kommunale tjenestemænds løn-
ninger m.v.

Stk. 6. Reglerne i §§ 43-46, 48, 48 A, 49,
51, 56, 57, 68-70, 72, 73 A, 73 B og 73 D,
i afsnit VIII, i §§ 83-86 og i opkrævnings-
loven om indeholdelse, opkrævning, beta-
ling, rente, gebyrer, kontrol, inddrivelse og
straf m.v. vedrørende indeholdelse af A-
skat finder tilsvarende anvendelse for be-
løb, der er indeholdt eller opkrævet i
henhold til bestemmelserne i denne para-
graf.

Stk. 7. Told- og skatteforvaltningen op-
gør de indeholdte beløb efter denne be-
stemmelse og sender dem til Det Fælles
Lønindeholdelsesregister. Er der indeholdt
mere efter denne bestemmelse, end hvad
der er fornødent til dækning af de i stk. 1
og 2 nævnte beløb, kan det overskydende
beløb anvendes til dækning af andre re-
stancer, for hvilke der kunne være truffet
afgørelse om lønindeholdelse efter stk. 1.
Skatteministeren fastsætter nærmere regler
om opgørelser efter 1. pkt.

Stk. 8. Beløbsgrænser, der fastsættes i
medfør af stk. 3 og 4, reguleres hvert år pr.
1. januar med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket
tilpasningsprocenten for det pågældende
finansår, jf. lov om en satsreguleringspro-
cent. De regulerede beløb afrundes opad til
det nærmeste hele kronebeløb. De årlige
reguleringer bekendtgøres af skattemini-
steren.

§ 73 B. Reglerne om eftergivelse i op-
krævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder
tilsvarende anvendelse på skattebeløb, som
en person efter denne lov har været pligtig
at indeholde, og administrativt vedtagne
bøder efter § 79.

§ 73 C. Reglerne i § 73 B finder tilsva-
rende anvendelse på personers indkomst-
skat til staten, kommunal indkomstskat,
ejendomsværdiskat samt kirkeskat.

§ 73 D. Told- og skatteforvaltningen kan
i øvrigt, når forholdene i ganske særlig grad
taler derfor, eftergive eller meddele hen-
stand med skatter, som personer, selskaber,

5. I § 73 D udgår ”i øvrigt” og ”eftergive
eller”.
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foreninger mv. er pålignet eller har skullet
indeholde.

§ 109
I lov om kuldioxidafgift af visse energi-

produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af
17. august 2006, som ændret senest ved § 4
i lov nr. 528 af 17. juni 2008, foretages føl-
gende ændring:

§ 22. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 22 ophæves.

§ 110
I lov om opkrævning af skatter og afgifter

m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendt-
gørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ænd-
ret bl.a. ved § 44 i lov nr. 430 af 6. juni
2005, § 51 i lov nr. 431 af 6. juni 2005, og
senest ved § 9 i lov nr. 528 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 14. Ubetalte beløb kan inddrives ved
lønindeholdelse i henhold til reglerne for
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven. Skatteministeren kan fastsæt-
te nærmere regler om fremgangsmåden i
forbindelse med lønindeholdelse.

1.§§ 14, 15, 15 a og 15 b ophæves.

§ 15. Tilsvar, renter, gebyrer og admini-
strative bøder kan eftergives, såfremt
skyldneren godtgør, at skyldneren ikke er
i stand til og inden for de nærmeste år ingen
udsigt har til at kunne opfylde sine gælds-
forpligtelser og det må antages, at eftergi-
velsen vil føre til en varig forbedring af
skyldnerens økonomiske forhold. Tilsva-
rende kan beløb eftergives, som personer
er pligtige at betale som erstatning for sel-
skabers manglende betaling af skyldige be-
løb til det offentlige.

Stk. 2. Eftergivelse kan i almindelighed
ikke finde sted, såfremt
1) skyldnerens økonomiske forhold er uaf-
klarede,
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2) skyldneren har handlet uforsvarligt i
økonomiske anliggender, herunder så-
fremt en ikke uvæsentlig gæld
a) er stiftet på et tidspunkt, hvor skyldneren
var ude af stand til at opfylde sine økono-
miske forpligtelser,
b) er opstået som følge af, at skyldneren har
påtaget sig en finansiel risiko, der stod i
misforhold til skyldnerens økonomiske si-
tuation
c) er stiftet med henblik på forbrug eller
d) er gæld til det offentlige, som er opar-
bejdet systematisk,
3) en ikke uvæsentlig gæld er pådraget ved
strafbare eller erstatningspådragende for-
hold,
4) skyldneren har undladt at afdrage på sin
gæld, selv om skyldneren har haft rimelig
mulighed herfor,
5) skyldneren har indrettet sig med henblik
på eftergivelse, eller
6) skyldneren stifter ny gæld til det offent-
lige efter, at eftergivelsessag er indledt.

Stk. 3. Ved afgørelse efter stk. 2 skal der
lægges vægt på gældens alder, samt om
skyldneren udelukkende eller i overvejen-
de grad har gæld i form af offentlige re-
stancer.

Stk. 4. Uanset stk. 2 kan eftergivelse næg-
tes, såfremt der foreligger andre omstæn-
digheder, der taler afgørende imod hel eller
delvis eftergivelse.

Stk. 5. Kun skyldnere, som er fysiske per-
soner, kan få eftergivelse efter stk. 1, jf.
dog stk. 6.

Stk. 6. Eftergivelse kan i øvrigt, når for-
holdene i ganske særlig grad taler derfor,
meddeles personer, selskaber, foreninger,
selvejende institutioner, fonde el.lign.

§ 15 b. Eftergivelse kan tilbagekaldes,
såfremt skyldneren
1) i forbindelse med eftergivelsessagen har
gjort sig skyldig i svigagtigt forhold eller
2) groft tilsidesætter sine forpligtigelser i
forbindelse med afvikling af den ikke ef-
tergivne del af gælden.

§ 18. ---
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Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Bøder i sager, der afgøres admi-

nistrativt, opkræves af told- og skattefor-
valtningen og inddrives af restanceinddri-
velsesmyndigheden. Inddrivelse kan ske
ved lønindeholdelse, jf. § 14, og ved ud-
pantning.

2. I § 18, stk. 4, 1. pkt. udgår »og inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden«

3.§ 18, stk. 4, 2 pkt. ophæves.

§ 111
I lov 429 af 6. juni 2005 om opkrævning

og inddrivelse af visse fordringer, som
ændret ved § 2 i lov nr. 307 af 19. april
2006, § 13 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 1
i lov nr. 516 af 7. juni 2006 og § 1 i lov nr.
346 af 18. april 2007, foretages følgende
ændringer:

1. Lovens titel affattes således:
Lov om opkrævning og inddrivelse af

visse fordringer
”Lov om ikrafttrædelses-, overgangs- og
delingsbestemmelser vedrørende lov om

opkrævning og inddrivelse af visse
fordringer”

§ 1. Loven gælder for opkrævning og
inddrivelse af fordringer med tillæg af ren-
ter, gebyrer og andre omkostninger, der
opkræves eller inddrives af det offentlige.

2.§§ 1-4 ophæves.

Stk. 2. Loven gælder desuden for op-
krævning og inddrivelse af udenlandske,
færøske eller grønlandske skattekrav i
skattesager, som ikke er straffesager, samt
for inddrivelse af andre krav fra det offent-
lige, som efter anmodning fra den kompe-
tente myndighed i den pågældende stat, på
Færøerne eller i Grønland opkræves eller
inddrives her i landet i overensstemmelse
med Danmarks forpligtelser efter en dob-
beltbeskatningsoverenskomst, en anden
international overenskomst eller konventi-
on eller en administrativt indgået aftale om
administrativ bistand i skattesager.

Stk. 3. Reglerne i anden lovgivning om
opkrævning og inddrivelse af fordringer
som nævnt i stk. 1, herunder om udpant-
ningsret, lønindeholdelse, modregning,
indtrædelsesret, dækningsrækkefølge, ren-
ter, gebyrer og afgifter, eftergivelse og
henstand m.v., finder anvendelse. Regler
som nævnt i 1. pkt. finder desuden anven-
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delse på fordringer som nævnt i stk. 2,
medmindre andet følger af det pågældende
retlige hjemmelsgrundlag.

§ 4. Klager over restanceinddrivelses-
myndighedens afgørelser om inddrivelse
af fordringer m.v. kan indbringes for
Landsskatteretten, medmindre andet er be-
stemt i lovgivningen. Klagen skal indgives
skriftligt til restanceinddrivelsesmyndig-
heden og skal være modtaget senest 3 må-
neder efter modtagelsen af den afgørelse,
der klages over. Der kan dog ses bort fra en
fristoverskridelse, hvis særlige omstæn-
digheder taler derfor. Hvis restanceinddri-
velsesmyndigheden på grundlag af klagen
finder anledning dertil, kan restanceinddri-
velsesmyndigheden genoptage sagen. Kan
restanceinddrivelsesmyndigheden ikke gi-
ve fuldt medhold i klagen, og klagen fast-
holdes, videresender restanceinddrivelses-
myndigheden klagen til Landsskatteretten
sammen med en udtalelse om sagen.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler for klageadgangen efter
stk. 1.

Stk. 3. Indsigelser mod udlæg foretaget af
restanceinddrivelsesmyndigheden be-
handles af fogedretten efter lovgivningens
regler herom.

§ 112
I lov om påligning af indkomstskat til

staten, jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24.
oktober 2006, som ændret senest ved § 5 i
lov nr. 906 af 12. september 2008, fortages
følgende ændring:

§ 7. Til den skattepligtige indkomst med-
regnes ikke:

1)-22). ---
23) Eftergivet studiegæld efter kapitel 3 i
lov om tilskud til afvikling af studiegæld
og om eftergivelse af studiegæld samt for
meget udbetalt uddannelsesstøtte, der ef-
tergives efter lov om statens uddannelses-
støtte.

1.§ 7, stk. 1 nr. 23) affattes således: ”For
meget udbetalt uddannelsesstøtte, der ef-
tergives efter lov om statens uddannelses-
støtte.”

§ 113
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I lov om registreringsafgift af motorkø-
retøjer mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 631
af 25. juni 2008, foretages følgende æn-
dring:

§ 7 c. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Hvis det konstateres, at en person

eller virksomhed har fået for meget i godt-
gørelse, afkræves den påældende det skyl-
dige beløb til betaling senest 14 dage efter
påkrav. Bestemmelserne i §§ 6-8 i lov om
opkrævning af skatter og afgifter finder til-
svarende anvendelse. Ubetalte beløb kan
inddrives ved udpantning eller lønindehol-
delse efter § 14 i lov om opkrævning af
skatter og afgifter m.v.

Stk. 3.-6. ---

1.§ 7 c stk. 3, 3. pkt. ophæves.

§ 114
I lov om registrering af køretøjer, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 309 af 19. april 2006,
som ændret ved § 3 i lov nr. 479 af 17. juni
2008, foretages følgende ændringer:

§ 15. ---
Stk. 2.-7. ---
Stk. 8. Betaling som nævnt i § 11 og § 12

for registrering foretaget af en autoriseret
virksomhed skal af den pågældende auto-
riserede virksomhed afregnes over for told-
og skatteforvaltningen efter regler, der
fastsættes af skatteministeren efter stk. 5
eller § 14, stk. 3. Betaler den autoriserede
virksomhed ikke beløbet rettidigt, inddri-
ver restanceinddrivelsesmyndigheden be-
løbet. Der er udpant-ningsret for beløbet.
Inddrivelsen kan ske ved lønindeholdelse
efter reglerne herom i kildeskatteloven.
Reglerne om eftergivelse og henstand i op-
krævningslovens §§ 15, 15 a og 15 b finder
tilsvarende anvendelse.

1.§ 15, stk. 8, 2., 3., 4. og 5. pkt. ophæves.

§ 19. ---
Stk. 2.-3. ---

2. I § 19, stk. 4, 1. pkt. udgår »og inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden«

Stk. 4. Bøde i sager, der afgøres admini-
strativt efter stk. 1 eller 2, opkræves af told-
og skatteforvaltningen og inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden. Der er

3.§ 19, stk. 4, 2.- 4. pkt. ophæves.
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udpantningsret for bøderne. Inddrivelsen
kan ske ved lønindeholdelse efter reglerne
herom i kildeskatteloven. Reglerne om ef-
tergivelse og henstand i opkrævningslo-
vens §§ 15, 15 a og 15 b finder tilsvarende
anvendelse.

§ 115
I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 907 af 28. august 2006, som
ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006
og senest ved § 2 i lov nr. 531 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

§ 52. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Der ydes ikke omkostningsgodt-

gørelse efter dette kapitel for klager over
afgørelser efter lov om opkrævning og ind-
drivelse af visse fordringer.

Stk. 5. ---

1. I § 52, stk. 4 udgår »lov om opkrævning
og inddrivelse af visse fordringer« og i ste-
det indsættes »lov om inddrivelse af gæld
til det offentlige.«

§ 116
I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1126 af 24. november 2005, som
ændret senest ved § 5 i lov nr. 530 af 17.
juni 2008, foretages følgende ændringer:

§ 3 D. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Opkrævningslovens almindelige

regler om opkrævning og inddrivelse af
skatter og afgifter finder tilsvarende an-
vendelse ved opkrævning og inddrivelse af
told- og skatteforvaltningens udlæg til re-
visor hos den selvangivelsespligtige. Der
kan foretages modregning med eventuelle
statslige og kommunale tilgodehavender.

1. I § 3 D, stk. 4, 1. pkt. udgår 2 steder: »og
inddrivelse«

§ 5. ---
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, 1.

pkt., kan told- og skatteforvaltningen frem-
tvinge en selvangivelse ved pålæg af dag-
lige bøder. Der er udpantningsret for
bøden, og bøden kan inddrives ved inde-
holdelse i løn mv. efter reglerne herom i
kildeskatteloven. Bøden tilfalder staten.

Stk. 3. ---

2.§ 5, stk. 2, 2. pkt. ophæves.
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§ 7 F. Kommuner, der på vegne af bi-
dragsberettigede opkræver underholdsbi-
drag efter lov om inddrivelse af under-
holdsbidrag, skal årligt foretage indberet-
ning herom til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. ---

3. I § 7 F udgår »inddrivelse« og i stedet
indsættes »opkrævning«

§ 8 P. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte

særlige regler for indberetningen af renter
på studielån, herunder særligt de renter, der
er påløbet, indtil afdragsordningen påbe-
gyndes.

Stk. 4.-5. ---

4. I § 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan fastsætte regler

for indberetning af renter efter § 3 b i lov
om opkrævning og inddrivelse af visse for-
dringer.«

§ 23 A. Bøder i sager, der afgøres admi-
nistrativt efter § 20, opkræves af told- og
skatteforvaltningen og inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden.

5. I § 23 A, stk. 1 udgår »og inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden«

Stk. 2. Bøderne kan inddrives ved inde-
holdelse i løn mv. efter reglerne herom i
kildeskatteloven. Der er udpantningsret for
bøderne.

6.§ 23 A, stk. 2 og 3 ophæves.

Stk. 3. Reglerne i kildeskattelovens § 73
B om eftergivelse og henstand finder til-
svarende anvendelse.

§ 117
I lov om statsgaranterede studielån, jf.

lovbekendtgørelse nr. 1240 af 22. oktober
2007, foretages følgende ændringer:

§ 4. ---
Stk. 2. Skatteministeren fastsætter renten

for indfriede statsgaranterede studielån.
Renten fastsættes for et halvt år ad gangen
som Økonomistyrelsens gennemsnitlige
rente for de i § 1 a anførte studielån i det
forudgående halvår med et tillæg på 1 pro-
centpoint.

1.§ 4, stk. 2, ophæves.

§ 6. Misligholdt gæld efter § 4 samt efter
bestemmelserne om statsgaranterede stu-
dielån i den tidligere lovgivning om statens
uddannelsesstøtte kan med tillæg af renter
og omkostninger inddrives ved udpant-
ning. Inddrivelse kan endvidere ske ved
indeholdelse i løn mv. hos den pågældende

2.§ 6 ophæves.
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efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om fremgangsmåden i for-
bindelse med lønindeholdelse efter stk. 1.

§ 118
I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1209 af 28. november 2006, fore-
tages følgende ændring:

§ 31. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Skyldig stempelafgift kan med til-

læg af renter og omkostninger inddrives
ved indeholdelse i løn mv. hos den pågæl-
dende efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

1.§ 31, stk. 3 ophæves.

§ 119
I lov om tilskud til afvikling af studie-

gæld og om eftergivelse af studiegæld samt
om forsøg med eftergivelse af gæld til det
offentlige for socialt udsatte grupper, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1063 af 25. oktober
2006, foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:
Lov om tilskud til afvikling af

studiegæld og om eftergivelse af
studiegæld samt om forsøg med

eftergivelse af gæld til det offentlige for
socialt udsatte grupper

”Lov om forsøg med eftergivelse af gæld
til det offentlige for socialt udsatte

grupper”

§ 1. Efter ansøgning kan restanceinddri-
velsesmyndigheden på statskassens vegne
yde tilskud til tilbagebetaling af statsga-
ranterede studielån, tidligere statsgarante-
rede studielån, der er overført til Økono-
mistyrelsen efter lov om statsgaranterede
studielån, og til indfriede statsgaranterede
studielån. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan endvidere helt eller delvis eftergi-
ve skyldig studiegæld, herunder renter og
omkostninger.

2.§ 1, stk. 1 ophæves.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan efter ansøgning eftergive offentlig
gæld efter reglerne i kapitel 3 a.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.
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Kap. 1. Tilskud til statsgaranterede
studielån

3.Kapitel 1- 3 ophæves.

§ 2. Tilskud ydes for ét år ad gangen til
den del af låntagers studiegæld, der over-
stiger halvdelen af den beregnede årsind-
komst, jf. stk. 2 og § 4. Tilskudsåret går fra
1. april til 31. marts.

Stk. 2. Den beregnede årsindkomst er
indkomstgrundlaget, jf. § 2 a, opgjort på
grundlag af indkomsten for det andet ka-
lenderår forud for det kalenderår, hvori
tilskudsåret begynder. Ved beregningen af
årsindkomsten ses der bort fra tilskud ydet
i henhold til denne eller tidligere lov i det
indkomstår, der ligger til grund for bereg-
ningen af indkomstgrundlaget, og der til-
lægges 75 pct. af den del af formuen, der
ved indkomstårets udgang overstiger
52.600 kr.

Stk. 3. Hvis den efter stk. 2 beregnede
årsindkomst med fradrag af det i stk. 2, 2.
pkt., nævnte formuetillæg er mindre end en
årsindkomst opgjort på grundlag af det
dagpengebeløb, der for samme indkomstår
er fastsat i medfør af § 51, stk. 2, jf. § 54 i
lov om arbejdsløshedsforsikring mv., an-
vendes dagpengeindkomsten, dog med til-
læg af 75 pct. af den del af låntagers
formue, der ved indkomstårets udgang
overstiger 52.600 kr.

Stk. 4. Låntagers formue efter stk. 2 og 3
består af
1) indestående i pengeinstitutter mv. og
kursværdien af obligationer og pantebreve
i depot,
2) ejendomsværdi af danske ejendomme,
3) kursværdien af børsnoterede aktier og
investeringsforeningsbeviser,
4) anden formue,
5) gæld til realkreditinstitutter, reallåne-
fonde, pengeinstitutter, pensionskasser,
forsikrings- og finansieringsselskaber,
kontokortordninger, pantebreve i depot og
studiegæld og
6) anden gæld.

Stk. 5. De i stk. 2-4 nævnte formuebeløb
reguleres én gang årligt for tilskudsåret
med satsreguleringsprocenten for det fi-
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nansår, hvor tilskudsåret begynder, jf. lov
om en satsreguleringsprocent. De efter re-
guleringen fremkomne beløb afrundes til
nærmeste 100-kronebeløb. Det er de aktu-
elle afrundede beløb, i det foregående til-
skudsår, der reguleres med satsregule-
ringsprocenten.

§ 2a. Indkomstgrundlaget, jf. § 2, stk. 2,
består af personlig indkomst med tillæg af
positiv kapitalindkomst, der anvendes til
beregning af indkomstskat efter person-
skattelovens § 7, dog før de deri nævnte
bundfradrag og fradrag for grundbeløb,
samt med tillæg af aktieindkomst, der be-
skattes efter personskattelovens § 8 a,
stk. 2.

Stk. 2. Opgørelsen af indkomstgrundla-
get, jf. stk. 1, foretages af told- og skatte-
forvaltningen på grundlag af oplysninger
for det senest afsluttede indkomstår.

Stk. 3. Skatteforvaltningslovens regler
om klage over afgørelser om forskudsregi-
strering af indkomst finder tilsvarende an-
vendelse på afgørelser om indkomstgrund-
laget.

§ 3. Studiegælden opgøres pr. 31. de-
cember året forud for det kalenderår, hvori
tilskudsåret begynder. Har låntager flere
statsgaranterede studielån, foretages en
samlet opgørelse. Opgørelsen omfatter stu-
diegæld, som låntager efter aftale skal be-
gynde at afvikle senest ved tilskudsårets
begyndelse, medmindre låntager har fået
udsættelse med afviklingen på grund af ar-
bejdsløshed, sygdom eller andre særlige
grunde.

Stk. 2. Ved beregning af tilskud for det
enkelte tilskudsår tages der ikke hensyn til
ydelser, der betales i tidsrummet fra opgø-
relsen efter stk. 1 og til tilskudsårets udløb.

§ 4. Tilskud beregnes for ét tilskudsår ad
gangen som en procent (tilskudsprocen-
ten), jf. stk 2, af den del af låntagers til-
skudsberettigende studiegæld, der oversti-
ger halvdelen af den beregnede årsind-
komst, jf. § 2.

Stk. 2. Tilskudsprocenten er den til enh-
ver tid fastsatte officielle diskonto pr. 1.
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januar forud for det pågældende tilskudsårs
begyndelse med tillæg af højst 9,25 points
afhængig af den beregnede årsindkomst ef-
ter følgende skala:

Beregnet årsindkomst i kr. Tillægs-
point

lig dagpengeårsindkomst
(§ 2, stk. 3)

9,25

o. dagpengeårsindkomst -
149.099

7,50

149.100 - 198.399 5,00
198.400 - 248.799 4,00
248.800 - 298.199 3,00
298.200 og derover 0
Stk. 3. Den i stk. 2 fastsatte indkomstska-

la, bortset fra dagpengeårsindkomsten ef-
ter § 2, stk. 3, reguleres én gang årligt for
tilskudsåret med satsreguleringsprocenten
for det finansår, hvor tilskudsåret begyn-
der, jf. lov om en satsreguleringsprocent.
De efter procentreguleringen fremkomne
beløb afrundes til nærmeste 100-kronebe-
løb. Det er de aktuelle afrundede beløb i det
foregående tilskudsår, der reguleres med
satsreguleringsprocenten.

§ 5. Tilsagn om tilskud kan kun gives,
hvis låntager ved ansøgningsfristens udløb
har afsluttet eller afbrudt sin senest påbe-
gyndte uddannelse, eller hvis tilbagebeta-
lingspligten er indtrådt efter reglerne i lov
om statsgaranterede studielån.

§ 6. Administrationen af tilskud til stats-
garanterede studielån varetages af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2. Anvisningen sker kvartalsvis for-
ud til låntagers studielånskonto hos långi-
ver. Har låntager flere statsgaranterede
studielån, fordeles tilskuddet forholds-
mæssigt.

§ 7. Hvis Økonomistyrelsen på statens
vegne indfrier studielånet som misligholdt
mv., bortfalder udbetalingen af tilskud fra
indfrielsestidspunktet.

§ 8. Pengeinstitutterne skal give Økono-
mistyrelsen oplysning om den statsgaran-
terede studiegæld for alle låntagere, op-
gjort pr. 31. december i det nærmest
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forudgående kalenderår, herunder oplys-
ning om låntagers personnummer, penge-
instituttets registreringsnummer, låntagers
kontonummer, samt om låntager har ind-
gået en afviklingsaftale. Skatteministeren
kan fastsætte regler herom, herunder regler
om, under hvilken form oplysninger skal
gives.

§ 9. Skatteministeren kan fastsætte regler
om
1) ansøgningsfrist,
2) ansøgningens indhold,
3) grundlaget for beregning af tilskud, her-
under om indtægts- og formuegrundlaget
for låntagere bosat i udlandet og dokumen-
tation herfor,
4) udbetaling af tilskud, og
5) tilskuddets ophør.

§ 10. Klager over afgørelser om tilskud
til statsgaranterede studielån truffet af re-
stanceinddrivelsesmyndigheden kan ind-
bringes for Ankenævnet for Tilskud til
Statsgaranterede Studielån. Ankenævnets
afgørelse kan ikke indbringes for anden
administrativ myndighed.

Stk. 2. Klager skal indbringes inden 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt
klageren.

Stk. 3. Ankenævnet kan indtil 6 måneder
efter afgørelsen se bort fra overskridelse af
fristen, når overskridelsen af særlige grun-
de er undskyldelig.

Stk. 4. Ankenævnet består af en formand,
der skal opfylde de almindelige betingelser
for at kunne blive dommer, og 2 andre
medlemmer. Medlemmerne beskikkes af
skatteministeren for et tidsrum af 4 år.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter forret-
ningsorden for ankenævnet.

§ 11. For låntagere, der er indkomstskat-
tepligtige på Færøerne eller i Grønland,
bedømmes indkomst- og formueforhold på
grundlag af den henholdsvis på Færøerne
og i Grønland senest opgjorte skattepligti-
ge indkomst og den opgjorte formue ved
udløbet af det dertil svarende indkomstår.
Årsindkomsten opgøres i øvrigt efter reg-
lerne i § 2.
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Stk. 2. Låntagers indkomst- og formue-
oplysninger skal dokumenteres af told- og
skatteforvaltningen.

Kap. 2. Tilskud til indfriede
statsgaranterede studielån

§ 12. For tilskud til tilbagebetaling af
indfriede statsgaranterede studielån gælder
reglerne i kapitel 1. Skatteministeren kan
fastsætte regler om bortfald af tilskud, hvis
tilbagebetalingsaftalen ikke overholdes
samt om administrationen i de tilfælde,
hvor låntager samtidig har studielån i et
pengeinstitut, herunder i Økonomistyrel-
sen.

Kap. 3. Eftergivelse af studiegæld
§ 13. Restanceinddrivelsesmyndigheden

kan efter ansøgning eftergive studiegæld,
som låntager ikke kan tilbagebetale med
passende ydelser i løbet af en 15-årig til-
bagebetalingsperiode.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel omfatter
statslån, studielån og statsgaranterede stu-
dielån ydet efter uddannelsesstøttelovgiv-
ningen.

§ 14. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan tidligst behandle en ansøgning om ef-
tergivelse 9 år efter, at
1) låntager har afsluttet eller afbrudt sin
uddannelse,
2) låntager har påbegyndt tilbagebetalin-
gen af gælden eller
3) tilbagebetalingspligten er indtrådt efter
lov om statens uddannelsesstøtte eller lov
om statsgaranterede studielån.

Stk. 2. Hvis tilbagebetalingen har været
udsat på grund af fortsat uddannelse, for-
længes den i stk. 1 fastsatte periode tilsva-
rende.

Stk. 3. Hvis låntager modtager førtids-
pension eller invaliditetsydelse efter lov
om social pension, finder stk. 1 ikke an-
vendelse. Hvis låntagers erhvervsevne er
nedsat i tilsvarende omfang, kan restan-
ceinddrivelsesmyndigheden se bort fra 9-
års-kravet i stk. 1.

§ 15. (Ophævet).
§ 16. Restanceinddrivelsesmyndigheden

træffer afgørelse om, hvorvidt og i hvilket
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omfang studiegælden kan eftergives, efter
en samlet vurdering af, om
1) låntagers hidtidige tilbagebetaling har
stået i rimeligt forhold til gældens størrelse
og alder eller til låntagers bruttoindkomst,
og
2) låntager med sin forventede bruttoind-
komst kan betale mere af gælden inden
udløbet af den 15-årige tilbagebetalings-
periode, jf. § 13, stk. 1.

Stk. 2. Er den 15-årige tilbagebetalings-
periode udløbet, træffer restanceinddrivel-
sesmyndigheden afgørelse på grundlag af
en vurdering efter stk. 1, nr. 1, for perioden
frem til ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Ved vurderingen efter stk. 1 kan
restanceinddrivelsesmyndigheden tage
hensyn til sociale forhold mv., som i særlig
grad påvirker låntagers mulighed for at til-
bagebetale studiegælden.

Stk. 4. Statsgaranterede studielån samt
stats- og studieån, som eftergives helt eller
delvis, overtages af restanceinddrivelses-
myndigheden.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte
regler om tilbagebetaling af studiegæld,
der ikke eftergives, herunder om forlæn-
gelse af tilbagebetalingsperioden ud over
15 år. Skatteministeren kan endvidere fast-
sætte regler om, hvilke oplysninger penge-
institutterne, og låntager skal fremskaffe til
brug for bedømmelsen af en ansøgning om
eftergivelse af studiegæld.

§ 16a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan omgøre en afgørelse om hel eller
delvis eftergivelse af studiegæld, hvis
1) låntager har afgivet urigtige oplysninger
i forbindelse med ansøgningen om eftergi-
velse eller
2) låntager ikke overholder vilkårene for en
delvis eftergivelse af gælden.

§ 16b. Efter fornyet ansøgning kan re-
stanceinddrivelsesmyndigheden genopta-
ge en afgørelse om eftergivelse, hvis
låntagers indkomstforhold forringes væ-
sentligt.

§ 16c. Hvis låntager har anden betydelig
gæld end studiegæld, kan restanceinddri-



136

velsesmyndigheden henvise låntager til at
søge om gældssanering efter konkurslo-
vens regler eller eftergivelse efter reglerne
i opkrævningsloven.

Stk. 2. Studiegæld, der er nedskrevet efter
en kendelse om gældssanering, kan ikke
eftergives efter reglerne i denne lov.

§ 16d. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om adgangen til at klage
over restanceinddrivelsesmyndighedens
afgørelser efter denne lov, herunder at af-
gørelser, der træffes af klageinstansen, ik-
ke kan indbringes for anden administrativ
myndighed.

§ 16e. Låntagere, som før den 1. januar
1998 har fået bedømt en ansøgning om ef-
tergivelse af studiegæld efter de da gæl-
dende regler, kan få bedømt deres ansøg-
ning på ny efter reglerne i §§ 13-16 e og 17
a.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan fravige betingelsen i stk. 1 om, at
ansøgningen skal være bedømt før den 1.
januar 1998, hvis låntagers sociale forhold
m.v. i særlig grad påvirker låntagers mu-
lighed for at tilbagebetale studiegælden.

Stk. 3. En fornyet bedømmelse af en an-
søgning efter stk. 1 kan ikke resultere i
tilbagebetaling af ydelser, som låntager al-
lerede har betalt på studiegælden.

§ 16f. Skyldnere, som i 4 år eller mere
uafbrudt har modtaget hjælp efter § 11 i lov
om aktiv socialpolitik eller introduktions-
ydelse efter reglerne i kapitel 5 i integrati-
onsloven, kan efter ansøgning til restan-
ceinddrivelsesmyndigheden få eftergivet
gæld til det offentlige, jf. dog stk. 3. Det
drejer sig om gæld, der inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden og anden for-
falden gæld, der opkræves af offentlige
fordringshavere.

4.§ 16 f, stk. 1, 1. pkt. affattes således:
”Skyldnere, som kommer i beskæftigelse

mv. jf. stk. 2 fra kontanthjælp, og som i
mindst 3 år inden for en periode på 4 år har
modtaget hjælp efter § 11 i lov om aktiv
socialpolitik, dagpenge efter kap. 10 i lov
om arbejdsløshedsforsikring m.v. eller in-
troduktionsydelse efter reglerne i kapitel 5
i integrationsloven, kan efter ansøgning til
restancemyndigheden få eftergivet gæld til
det offentlige, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Det er en betingelse for at få be-
vilget eftergivelse efter stk. 1, at skyldne-
ren er kommet i beskæftigelse, i fleksjob,
under uddannelse eller under revalidering,
jf. § 16 h, stk. 1.
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Stk. 3. Eftergivelse kan ikke ske for gæld,
som er pådraget ved strafbare eller erstat-
ningspådragende forhold, eller som følge
af, at skyldneren har afgivet urigtige op-
lysninger over for en offentlig myndighed
med den virkning, at skyldneren uretmæs-
sigt har modtaget ydelser fra det offentlige.

§ 16g. Eftergivelsen sker med et fast be-
løb pr. måned i 5 år. Beløbet, som eftergi-
ves pr. måned, udgør 1/60 af den samlede
offentlige gæld, som er omfattet af eftergi-
velsen, jf. § 16 f.

5. I § 16 g, stk. 1, 1. pkt. ændres ”5år” til ”4
år”.

Stk. 2. Når der er truffet afgørelse om ef-
tergivelse, overdrager de offentlige for-
dringshavere den gæld, der er omfattet af
eftergivelsen, til restanceinddrivelsesmyn-
digheden, hvis gælden ikke allerede er
overgivet til restanceinddrivelsesmyndig-
heden. Der sker ikke forrentning af den
eftergivne gæld.

6. I § 16 g, stk. 2, 2. pkt. ændres ”1/60” til
”1/48”.

§ 16j. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. 1 år efter dette kapitels ikrafttræ-

den foretager Skatteministeriet i samarbej-
de med Socialministeriet en vurdering af
afgrænsningen af ordningen.

7.§ 16 j, stk. 3 ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

Stk. 4. 3 år efter dette kapitels ikrafttræ-
den foretager Skatteministeriet i samarbej-
de med Socialministeriet en evaluering af
forsøgsordningen.

8.Stk. 3 affattes således:
”1 år efter denne lovs ikrafttræden fore-

tager Skatteministeriet i samarbejde med
Velfærdsministeriet en evaluering af for-
søgsordningen.”

§ 17 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan hos offentlige myndigheder ind-
hente de oplysninger om låntager, som er
nødvendige for at behandle ansøgninger
om tilskud efter kapitel 1 og 2 og om ef-
tergivelse efter kapitel 3, herunder de i § 8
nævnte oplysninger. Restanceinddrivel-
sesmyndigheden kan hos andre offentlige
myndigheder indhente de oplysninger om
ansøgeren, som er nødvendige for at be-
handle ansøgninger efter kapitel 3 a.

9.§ 17 a affattes således: ” Restanceinddri-
velsesmyndigheden kan hos andre offent-
lige myndigheder indhente de oplysninger
om ansøgeren, som er nødvendige for at
behandle ansøgninger efter kapitel 3 a.”

§ 120
I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 867

af 13. september 2005, som ændret senest



138

ved lov nr. 1573 af 20. december 2006,
foretages følgende ændring:

1.§ 37 affattes således:
§ 37. Ubetalte told-, afgifts- og rentebe-

løb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter
§ 34, stk. 1, bøder, der afgøres administra-
tivt efter § 80, ekspeditionsafgift efter § 81,
udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter
ved tilbageholdelse efter § 84 kan inddri-
ves ved udpantning. §§ 6, 7 og 14 i lov om
opkrævning af skatter og afgifter m.v. fin-
der tilsvarende anvendelse på ovenstående
beløb.

”§§ 6 og 7 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter m.v. finder tilsvarende anven-
delse på ubetalte told-, afgifts- og rentebe-
løb, bidrag efter § 30, stk. 4, afgift efter
§ 34, stk. 1, bøder, der afgøres administra-
tivt efter § 80, ekspeditionsafgift efter § 81,
udgifter til bevaring efter § 83 og udgifter
ved tilbageholdelse efter § 84.”

§ 121
I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 635 af 21. august 1998, som
ændret senest ved § 7 i lov nr. 509 af 7. juni
2006, foretages følgende ændring:

§ 36. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov.

1.§ 36 ophæves.

§ 122
I lov om vægtafgift af motorkøretøjer

m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 931 af 18.
september 2008, foretages følgende æn-
dringer:

§ 13. Skatteministeren fastsætter efter
forhandling med justitsministeren de nær-
mere regler for afgiftens opkrævning og
lønindeholdelse, jf. § 14.

1. I § 13 udgår ”og lønindeholdelse, jf.
§ 14”

§ 14. Afgiften med påløbne renter og om-
kostninger samt gebyr i henhold til § 12,
stk. 3, kan inddrives ved udpantning samt
ved indeholdelse i løn mv. hos den pågæl-
dende efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

2.§§ 14 og 22 ophæves.

§ 22. Reglerne om eftergivelse og hen-
stand i § 15 i lov om opkrævning af skatter
og afgifter mv. finder tilsvarende anven-
delse på afgift, renter, gebyrer og admini-
strative bøder efter denne lov. Reglerne
finder ligeledes anvendelse på beløb, som
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personer er pligtige at betale som erstat-
ning for selskabers manglende betaling af
afgiften.

§ 123
I lov nr. 516 af 7. juni 2006 om ændring

af lov om opkrævning og inddrivelse af
visse fordringer og forskellige andre love
foretages følgende ændring:

§ 1 1.§§ 1- 11 ophæves.
I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkræv-

ning og inddrivelse af visse fordringer,
som ændret senest ved § 13 i lov nr. 404 af
8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 og inden afsnitsoverskriften
»Klage« indsættes:

»Dækningsrækkefølge for krav under
inddrivelse

§ 3 a. Dækker beløb, der inddrives fra
skyldner, kun delvis fordringer under ind-
drivelse hos restanceinddrivelsesmyndig-
heden vedrørende skyldneren, dækkes for-
dringerne i denne rækkefølge:
1) Bøder.
2) Underholdsbidrag omfattet af lov om
inddrivelse af underholdsbidrag.
3) Andre fordringer.

Stk. 2. Dækker beløb, der inddrives fra
skyldner, kun delvis fordringer inden for
samme kategori, jf. stk. 1, dækkes fordrin-
gerne i den rækkefølge, de modtages hos
restanceinddrivelsesmyndigheden, således
at den fordring, der først modtages, dækkes
først. Krav på rente dækkes dog forud for
hovedkravet.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan uanset stk. 1 og 2 efter anmodning
fra skyldner tillade, at beløb, der inddrives
fra skyldner, går til dækning af bestemte
fordringer.

Stk. 4. Skatteministeren kan fastsætte
regler om gennemførelse af reglerne i stk. 1
og 2.

Rente og gebyr
§ 3 b. Fordringer, der overdrages til ind-

drivelse hos restanceinddrivelsesmyndig-
heden, jf. § 1, stk. 1, med undtagelse af
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bøder, forrentes med en årlig rente svaren-
de til renten i henhold til rentelovens § 5,
stk. 1 og 2. Renten tilskrives fra den 1. i
måneden efter modtagelsen hos restan-
ceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2. Renter omfattet af stk. 1 kan ind-
drives ved udpantning og ved indeholdelse
i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive renter omfattet af stk. 1
efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 3 c. Der skal for udsendelse af rykker-
skrivelse vedrørende fordringer, der ind-
drives af restanceinddrivelsesmyndighe-
den, jf. § 1, stk. 1, betales et rykkergebyr
på 140 kr. til restanceinddrivelsesmyndig-
heden. Skatteministeren fastsætter gebyrer
til restanceinddrivelsesmyndigheden for
oprettelse af ny fordring, iværksættelse af
lønindeholdelse m.v. og tilsigelse til ud-
lægsforretning vedrørende fordringer, der
inddrives af restanceinddrivelsesmyndig-
heden, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2. Gebyrer omfattet af stk. 1 kan ind-
drives ved udpantning og ved indeholdelse
i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive gebyrer omfattet af stk. 1
efter reglerne i opkrævningsloven.«

§ 2
I lov om Det Fælles Lønindeholdelsesre-

gister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19.
august 1998, som ændret ved § 41 i lov nr.
430 af 6. juni 2005 og § 15 i lov nr. 404 af
8. maj 2006, foretages følgende ændring:

1.§ 4, stk. 1 og 2, ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

§ 3
I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lov-

bekendtgørelse nr. 863 af 2. september
2005, foretages følgende ændring:

1.§ 15, stk. 5, ophæves.
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§ 4
I lov nr. 939 af 27. december 1991 om

gebyrer og morarenter vedrørende ydelser,
der opkræves af amtskommuner og kom-
muner og inddrives af restanceinddrivel-
sesmyndigheden, som ændret senest ved
§ 81 i lov nr. 537 af 24. juni 2005, foretages
følgende ændringer:

1.§ 2, stk. 3 og 4, ophæves.
Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres
»1-4« til: »1 og 2«.

§ 5
I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr.

395 af 2. maj 2006, som ændret senest ved
§ 3 i lov nr. 453 af 22. maj 2006, foretages
følgende ændring:

1.§ 63 d, stk. 5, 4. pkt., ophæves.

§ 6
I lov om midlertidig regulering af bolig-

forholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 396
af 2. maj 2006, som ændret senest ved § 5
i lov nr. 575 af 24. juni 2005, foretages føl-
gende ændring:

1.§ 22 a, stk. 6, 4. pkt., ophæves.

§ 7
I lov om opkrævning af indkomstskat

samt kommunal og amtskommunal ejen-
domsværdiskat for personer m.v. (kilde-
skat), jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14.
november 2005, som ændret ved § 6 i lov
nr. 406 af 8. maj 2006, foretages følgende
ændring:

1.§ 70 A ophæves.

§ 8
I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-

loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 628 af 23.
juni 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 312
af 19. april 2006 og § 21 i lov nr. 404 af 8.
maj 2006, foretages følgende ændringer:
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1. I § 31, stk. 3, udgår », herunder mislig-
holdt gæld,«.

2. § 36, stk. 3, ophæves.

§ 9
I lov om statsgaranterede studielån, jf.

lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december
1998, som ændret ved § 45 i lov nr. 430 af
6. juni 2005, foretages følgende ændring:

1.§ 4, stk. 2, ophæves.

§ 10
I lov om tvungen administration af ud-

lejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse
nr. 76 af 19. januar 2005, som ændret ved
§ 57 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 63 i
lov nr. 431 af 6. juni 2005, foretages føl-
gende ændring:

1.§ 9, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

§ 11
I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1126 af 24. november 2005, som
ændret senest ved § 3 i lov nr. 408 af 8. maj
2006, foretages følgende ændring:

1. I § 8 P, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:
»Skatteministeren kan fastsætte regler

for indberetning af renter efter § 3 b i lov
om opkrævning og inddrivelse af visse for-
dringer.«

§ 124
I lov nr. 346 af 18. april 2007 om ændring

af lov om opkrævning og inddrivelse af
visse fordringer og forskellige andre love
foretages følgende ændring:

§ 1 1.§§ 1 og 3-10 ophæves.
I lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkræv-

ning og inddrivelse af visse fordringer,
som ændret ved § 2 i lov nr. 307 af 19. april
2006, § 13 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og
§ 1 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages
følgende ændringer:
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1. I § 2, stk. 5, 2. pkt., indsættes efter »op-
krævningen«: », jf. dog stk. 6«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 5 som nyt styk-
ke:

»Stk. 6. Fordringshaveren eller den, der
på vegne af fordringshaveren opkræver
fordringen, kan helt eller delvis kalde en
fordring tilbage, der er oversendt til ind-
drivelse, med henblik på at foretage mod-
regning for kravet.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

3.§ 2, stk. 6, der bliver stk. 7, affattes såle-
des:

»Stk. 7. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om de forhold, der er nævnt
i stk. 1-6, herunder om fremgangsmåden
ved overdragelse af fordringer til restan-
ceinddrivelsesmyndigheden, tilbagekal-
delse af fordringer til opkrævningsmyn-
digheden, størrelsen af fordringer m.v.,
som der kan tillades afdragsvis betaling el-
ler henstand med, og om tidsfrister for af-
dragsvis betaling og henstand. Skattemini-
steren kan endvidere fastsætte regler om,
at overdragelse af fordringer kan ske elek-
tronisk.«

4. I § 3, stk. 5, indsættes efter »hvorefter
fordringshavere«: »og andre offentlige
myndigheder«.

5. Efter § 3 c indsættes:
»Modregning m.v.

§ 3 d. Dækker en udbetaling fra det of-
fentlige, der anvendes til modregning, kun
delvis skyldners gæld til det offentlige,
dækkes fordringerne i denne rækkefølge:
1) Fordringer under opkrævning, for hvilke
den udbetalende myndighed er fordrings-
haver, i det omfang den udbetalende myn-
dighed træffer afgørelse om modregning.
2) Fordringer modtaget hos restanceind-
drivelsesmyndigheden til inddrivelse.
3) Andre fordringer under opkrævning.

Stk. 2. Dækker en udbetaling kun delvis
fordringer omfattet af stk. 1, nr. 2, dækkes
fordringerne efter dækningsrækkefølgen i
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§ 3 a. Dækker en udbetaling kun delvis
fordringer omfattet af stk. 1, nr. 3, dækkes
fordringerne i den rækkefølge, de er regi-
streret i Det Centrale Fordringsregister, så-
ledes at den fordring, der først registreres,
dækkes først.

Stk. 3. Skatteministeren kan fastsætte
nærmere regler om de forhold, der er nævnt
i stk. 1 og 2, herunder om indberetning fra
fordringshaverne til Det Centrale For-
dringsregister.

§ 3 e. Er en fordring omfattet af denne
lov, for hvilken en kommune eller region
er fordringshaver, ikke betalt rettidigt, ind-
træder kommunen henholdsvis regionen i
retten til udbetalinger fra staten for et be-
løb, der svarer til den skyldige betaling.

Stk. 2. Er et privat krav på underholdsbi-
drag med tillæg af renter, gebyrer og andre
omkostninger omfattet af denne lov ikke
betalt rettidigt, indtræder det offentlige på
vegne af den bidragsberettigede i retten til
udbetalinger fra det offentlige for et beløb,
der svarer til den skyldige betaling.

§ 3 f. Tilladelse til afdragsvis betaling el-
ler henstand med betalingen afskærer ikke
det offentliges adgang til at foretage mod-
regning i udbetalinger fra det offentlige.

Stk. 2. En betalingsaftale fastsat af kom-
munen afskærer ikke kommunen fra at ind-
træde i retten til udbetalinger fra staten, jf.
§ 3 e.«

§ 2
I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse

nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret
senest ved lov nr. 105 af 7. februar 2007,
foretages følgende ændring:

1. I § 72 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Skattebeløb, for hvilke der efter

stk. 2 kan foretages udlæg i ægtefællens
ejendele, kan modregnes i udbetaling til
ægtefællen af overskydende skat med
godtgørelse og renter samt tilbagebetaling
efter § 55.«

§ 3
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I skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 907 af 28. august 2006, som
ændret ved § 4 i lov nr. 405 af 8. maj 2006
og § 1 i lov nr. 1581 af 20. december 2006,
foretages følgende ændring:

1.§ 51, stk. 5, ophæves.
Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

Beskæftigelsesministeriet
§ 4

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005,
som ændret senest ved § 4 i lov nr. 176 af
27. februar 2007, foretages følgende æn-
dringer:

1.§ 95, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 3 og 4.

2. I § 95, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres
»stk. 1-3« til: »stk. 1 og 2«.

Finansministeriet
§ 5

I lov nr. 1203 af 27. december 2003 om
offentlige betalinger m.v., som ændret ved
§ 1 i lov nr. 527 af 24. juni 2005 og § 1 i
lov nr. 449 af 22. maj 2006, foretages føl-
gende ændring:

1. Efter § 4 indsættes:
»§ 4 a. Med henblik på modregning i

gæld til det offentlige kan oplysninger i det
register, der er nævnt i § 4, stk. 1, om ud-
betalinger fra offentlige myndigheder vi-
deregives til et inddrivelsessystem admi-
nistreret af told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2. Udbetaling til betalingsmodtage-
rens Nemkonto eller til en anden konto
finder ikke sted, hvis told- og skattefor-
valtningen har anmodet om overførsel af
udbetalingen med henblik på hel eller del-
vis modregning i udbetalingsbeløbet.

Stk. 3. Ved overførsel af en udbetaling til
told- og skatteforvaltningen efter stk. 2 an-
ses betaling at være foretaget med frigø-
rende virkning for den udbetalende myn-
dighed.
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Stk. 4. Ved told- og skatteforvaltningens
udbetaling af overskydende beløb efter
gennemført modregning anses told- og
skatteforvaltningen som udbetalende myn-
dighed.«

Justitsministeriet
§ 6

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
1100 af 8. november 2006, som ændret se-
nest ved § 2 i lov nr. 106 af 7. februar 2007,
foretages følgende ændring:

1.§ 122 b, stk. 1, affattes således:
»Ubetalt parkeringsafgift med tillæg af

omkostninger kan inddrives ved indehol-
delse i løn m.v. hos den pågældende efter
reglerne om inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven samt ved modreg-
ning.«

Kulturministeriet
§ 7

I lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblio-
teksvirksomhed, som ændret senest ved § 2
i lov nr. 563 af 24. juni 2005, foretages føl-
gende ændring:

1.§ 33, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

Ministeriet for familie- og
forbrugeranliggender

§ 8
I lov om børnetilskud og forskudsvis ud-

betaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 909 af 3. september 2004, som
ændret ved § 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005,
foretages følgende ændring:

1.§ 18, stk. 3, ophæves.

Socialministeriet
§ 9

I lov om social service, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 58 af 18. januar 2007, som
ændret senest ved § 101 i lov nr. 90 af 31.
januar 2007, foretages følgende ændringer:

1.§ 158, stk. 3, ophæves.
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Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

2.§ 165, stk. 3, ophæves.
Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

3. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres
»stk. 1-3« til: »stk. 1 eller 2«.

§ 10
I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, fore-
tages følgende ændring:

1.§ 49, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

Transportministeriet
§ 125

I lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse
nr. 107 af 19. februar 2003, som ændret
bl.a. ved § 64 i lov nr. 431 af 6. juni 2005
og senest ved § 1 i lov nr. 553 af 6. juni
2007, foretages følgende ændring:

§ 18. ---
1)-9). ---
Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1, nr. 5 og 6, kan

med tillæg af renter efter lov om renter ved
forsinket betaling m.v. inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden ved udpant-
ning og ved indeholdelse i løn m.v. hos den
betalingspligtige efter reglerne for inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan eftergive skyldige beløb efter reglerne
i opkrævningsloven.

Stk. 3.- 5. ---

1.§ 18, stk. 2 ophæves.

§ 126
I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørel-

se nr. 108 af 19. februar 2003, som ændret
senest ved § 2 i lov nr. 553 af 6. juni 2007,
foretages følgende ændring:

§ 10. ---
Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1 kan med tillæg

af renter efter lov om renter ved forsinket
betaling m.v. inddrives af restanceinddri-
velsesmyndigheden ved udpantning og
ved indeholdelse i løn m.v. hos den beta-

1. § 10 stk. 2 ophæves.
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lingspligtige efter reglerne for inddrivelse
af personlige skatter i kildeskatteloven.
Restanceinddrivelsesmyndigheden kan ef-
tergive skyldige beløb efter reglerne i op-
krævningsloven.

§ 127
I lov om grundejerbidrag til offentlige

veje (Vejbidragslov), jf. lovbekendtgørel-
se nr. 392 af 22. maj 2008, foretages føl-
gende ændring:

§ 17. ---
Udpantning

§ 18. For beløb, som en kommune efter
loven har betalt forskudsvis, og for beløb,
der er betalt i henhold til vejbestyrelsens
garanti, har kommunen pant og fortrinsret
som for kommunale ejendomsskatter. Be-
løbene kan inddrives ved udpantning i den
bidragspligtige ejendom.

Stk. 2. ---

1. Afsnitsoverskriften efter § 17 ændres til:
»Pant og fortrinsret «

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan endvidere
inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

2.§ 18, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3 ophæves.

§ 128
I lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse

nr. 567 af 9. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 21 u. ---
Stk. 2. ---

1.§ 21 u, stk. 3 ophæves.

Stk. 3. Beløbene med påløbne renter kan
inddrives ved udpantning.

§ 23. Transportministeren fastsætter reg-
ler om jernbanevirksomhedernes adgang
til at opkræve kontrolafgift og ekspediti-
onsgebyr for passagerer, der ikke foreviser
gyldig rejsehjemmel (billetter og kort). Be-
løbene tillægges udpantningsret.

2.§ 23, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2, 1. og 2.
pkt. ophæves og i 3. pkt. udgår ”endvidere”
og stk. 3 – 7 ophæves.

stk. 8 bliver herefter stk. 3.

Stk. 2. Ubetalt kontrolafgift og ekspedi-
tionsgebyr efter stk. 1 kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden. Restanceind-
drivelsesmyndigheden kan inddrive skyl-
dige beløb ved indeholdelse i løn mv. hos
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den pågældende efter reglerne om inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan endvidere inddrive skyldige beløb ved
modregning i overskydende skat.

Stk. 3. Transportministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen.

Stk. 4. Fogedretten træffer efter begæring
afgørelse om indsigelser, som skyldneren
fremsætter over for restanceinddrivelses-
myndigheden om kravets berettigelse, be-
rettigelsen af et meddelt pålæg om lønind-
eholdelse og om berettigelsen af en
gennemført modregning i overskydende
skat. Begæringen fremsættes over for re-
stanceinddrivelsesmyndigheden, som ind-
bringer indsigelsen for fogedretten. Afgø-
relsen træffes efter reglerne i retsplejelo-
vens §§ 499-503.

Stk. 5. Afgørelse efter stk. 4 træffes af
fogedretten i den retskreds, hvor skyldne-
rens bopæl er beliggende.

Stk. 6. Fristen for begæring om indbrin-
gelse af indsigelser efter stk. 4 er 4 uger,
fra skyldneren har modtaget meddelelse
om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 7. Overskrides den i stk. 6 nævnte
frist, afviser fogedretten sagen. Fogedret-
ten kan dog undtagelsesvis indtil 1 år efter
meddelelsen om lønindeholdelse eller
modregning tillade, at en indsigelse be-
handles. Begæring herom skal i så fald
indleveres til fogedretten inden 4 uger efter
tilladelsens meddelelse. Fogedrettens af-
gørelse om indsigelser kan kæres til lands-
retten efter reglerne i retsplejelovens kapi-
tel 53.

Stk. 8. Jernbanevirksomheden kan fast-
sætte regler om pligt for passagerer, der
ikke er i besiddelse af gyldig rejsehjemmel
(billetter og kort), til på forlangende at for-
evise legitimation med henblik på at fastslå
passagerens identitet.

§ 23 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 23 efter
reglerne i opkrævningsloven.

3. § 23 a ophæves.
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§ 129
I lov om offentlige veje, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 432 af 22. maj 2008, foretages
følgende ændringer:

§ 111 a. ---
Udpantning

§ 112. Beløb, som en vejbestyrelse eller
kommune efter loven har udredt forskuds-
vis, kan inddrives ved udpantning i den
pågældende ejendom med fortrinsret som
for kommunale ejendomsskatter.

Stk. 2. ---

1. Afsnitsoverskriften efter § 111 a ændres
til: »Fortrinsret«

2. § 112, stk. 1 affattes således:
»Beløb, som en vejbestyrelse eller kom-

mune efter loven har udredt forskudsvis,
har vejbestyrelsen eller kommunen pant og
fortrinsret for i den pågældende ejendom
som for kommunale ejendomsskatter.«

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan endvidere
inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

3.§ 112, stk. 3 ophæves.

§ 130
I lov om private fællesveje, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, fore-
tages følgende ændringer:

§ 65. For beløb, som en kommune efter
loven har betalt forskudsvis, og for beløb,
der er betalt i henhold til kommunegaranti,
jf. § 20, stk. 1, og § 62, stk. 4, har kommu-
nen pant og fortrinsret som for kommunale
ejendomsskatter Beløbene kan inddrives
ved udpantning i den bidragspligtige ejen-
dom.

Stk. 2. ---

1. Afsnitsoverskriften efter § 64 ændres til:
»Fortrinsret«

2.§ 65, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3 ophæves.

Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan endvidere
inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

3.§ 66, stk. 3, 3. pkt. ophæves.

§ 131
I lov om trafikselskaber, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 582 af 24. juni 2005 som ændret
ved § 31 i lov nr. 551 af 6. juni 2007, fore-
tages følgende ændringer:

§ 29. ---
Stk. 2. ---
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Stk. 3. Beløb efter stk. 1 kan inddrives
ved udpantning og indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven. Skyldige beløb
kan endvidere inddrives ved modregning i
overskydende skat.

1.§ 29, stk. 3, 1. pkt. ophæves og i 2. pkt.
udgår ”endvidere”

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive beløb efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

2. § 29 stk. 4 - 8 ophæves.

Stk. 5. Fogedretten træffer efter begæring
afgørelse om indsigelser, som skyldneren
fremsætter over for restanceinddrivelses-
myndigheden om kravets berettigelse, om
berettigelsen af et meddelt pålæg om løn-
indeholdelse og om berettigelsen af en gen-
nemført modregning i overskydende skat.
Begæringen fremsættes over for restan-
ceinddrivelsesmyndigheden, som indbrin-
ger indsigelsen for fogedretten. Afgørelsen
træffes efter reglerne i retsplejelovens
§§ 499-503.

Stk. 6. Afgørelse efter stk. 5 træffes af
fogedretten i den retskreds, hvor skyldne-
rens bopæl er beliggende.

Stk. 7. Fristen for begæring om indbrin-
gelse af indsigelser efter stk. 5 er 4 uger,
fra skyldneren har modtaget meddelelse
om lønindeholdelse eller modregning.

Stk. 8. Overskrides den i stk. 7 nævnte
frist, afviser fogedretten sagen. Justitsmi-
nisteren kan dog undtagelsesvis indtil 1 år
efter meddelelsen om lønindeholdelse eller
modregning tillade, at en indsigelse be-
handles. Begæring herom skal i så fald
indleveres til fogedretten inden 4 uger efter
tilladelsens meddelelse. Fogedrettens af-
gørelse om indsigelser kan kæres til lands-
retten efter reglerne i retsplejelovens kapi-
tel 53.

§ 132
I lov om vintervedligeholdelse og ren-

holdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr.
391 af 22. maj 2008, foretages følgende
ændring:

§ 18. For udgifter, som det offentlige af-
holder i anledning af udførelse af renhol-

1.§ 18, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 ophæves.
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delse, foranstaltninger mod glat føre, sne-
rydning mv. på den forpligtedes vegne,
haves pant i den pågældendes ejendom. De
pågældende beløb kan inddrives ved ud-
pantning.

Stk. 2. Beløb efter stk. 1 kan endvidere
inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

Undervisningsministeriet
§ 133

I lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion,
jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 20. juli
2007, som ændret ved § 8 i lov nr. 484 af
17. juni 2008, foretages følgende ændring:

§ 29. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter
de indtil 1. januar 1988 gældende regler
kan med tillæg af omkostninger inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden. Re-
stanceinddrivelsesmyndigheden kan ind-
drive skyldige beløb ved udpantning og
ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågæl-
dende efter reglerne om inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

1.§§ 29 og 29 a ophæves.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan i
samråd med skatteministeren fastsætte
nærmere regler om fremgangsmåden i for-
bindelse med lønindeholdelsen, herunder
om straf af bøde for overtrædelse af regle-
rne.

§ 29 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 29 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 134
I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 1049 af 28. august 2007, som
ændret senest ved lov nr. 476 af 17. juni
2008, foretages følgende ændring:

§ 50. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Betaling efter stk. 1 og stk. 2 kan

inddrives efter reglerne om inddrivelse af
personlige skatter.

Stk. 4.-10. ---

1.§ 50, stk. 3 og stk. 11 ophæves.
stk. 4-10 bliver herefter stk. 3-9.
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Stk. 11. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 135
I lov om statens uddannelsesstøtte (SU-

loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 27.
juli 2007, som ændret senest ved lov nr.
374 af 26. maj 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 31. ---
Stk.2. ---
Stk. 3. De til enhver tid skyldige beløb,

herunder misligholdt gæld, forrentes med
en årlig rente, der svarer til den, der følger
af lov om renter ved forsinket betaling.
Renten tilskrives månedligt.

Stk. 4. ---

1. I § 31, stk. 3, udgår », herunder mislig-
holdt gæld,«.

§ 36. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Skatteministeren fastsætter renten

for misligholdte studielån, slutlån og stats-
lån.

2.§ 36, stk. 3, ophæves.

Kap. 9. Inddrivelse

§ 37. Misligholdt gæld efter §§ 31 og 36
samt efter den tidligere lovgivning om ud-
dannelsesstøtte, herunder påløbne renter
og omkostninger, kan inddrives ved ud-
pantning. Inddrivelse kan endvidere ske
ved indeholdelse i løn mv. hos den pågæl-
dende efter reglerne for inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan i sam-
råd med skatteministeren fastsætte nærme-
re regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelse efter stk. 1.

3.Kapitel 9 ophæves.

§ 136
I lov om statens voksenuddannelsesstøtte

(SVU), jf. lovbekendtgørelse nr. 319 af 20.
marts 2007, som ændret ved § 14 i lov nr.
1587 af 20. december 2006 og lov nr. 546
af 17. juni 2008, foretages følgende æn-
dring:
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§ 17. Misligholdt gæld efter § 16, herun-
der påløbne renter, kan inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden. Gælden ind-
drives ved udpantning. Inddrivelse kan
endvidere ske ved indeholdelse i løn mv.
hos den pågældende efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

1. §§ 17 og 18 ophæves.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan i
samråd med skateministeren fastsætte nær-
mere regler om fremgangsmåden i forbin-
delse med lønindeholdelse efter stk. 1.

§ 18. Undervisningsministeren kan fast-
sætte regler om straf af bøde for overtræ-
delse af regler fastsat efter § 17, stk. 2.

Stk. 2. Er en overtrædelse begået af et
selskab mv. (juridiske personer), kan der
pålægges strafansvar efter reglerne i straf-
felovens kapitel 5.

Velfærdsministeriet

§ 137
I lov om almene boliger m.v., jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 1118 af 26. september
2007, som ændret senest ved § 1 i lov nr.
550 af 17. juni 2008, foretages følgende
ændringer:

§ 48. ---
Stk.2.-3. ---
Stk. 4. De fordringer, staten har overtaget

efter stk. 3, kan med tillæg af renter og ge-
byr for ikke rettidigt betalt leje inddrives
efter reglerne i kildeskattelovens §§ 72 og
73. Renten udgør den rente, der er fastsat
efter § 5, stk. 1 og 2, i renteloven, og be-
regnes fra det tidspunkt, da staten overta-
ger fordringerne. Gebyret, der tilfalder
boligorganisationen eller afdelingen, ud-
gør for hver måneds leje mv. 50 kr. med
tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb ud over
1.000 kr. Inddrivelsen, herunder pålæg om
indeholdelse i løn mv., skal foretages af
restanceinddrivelsesmyndigheden, når so-
cialministeren anmoder herom.

Stk. 5.-6. ---

1.§ 48, stk. 4 affattes således:
»Renten for de fordringer, staten har

overtaget efter stk. 3, udgør den rente, der
er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i renteloven,
og beregnes fra det tidspunkt, da staten
overtager fordringerne. Gebyr for ikke ret-
tidigt betalt leje, der tilfalder boligorgani-
sationen eller afdelingen, udgør for hver
måneds leje m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct.
af det skyldige beløb ud over 1.000 kr.«
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Stk. 7. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav omfattet af stk. 4
efter reglerne i opkrævningsloven.

2.§ 48, stk. 7 ophæves og i stk. 8, der her-
efter bliver stk. 7 ændres »2-6« til »2-5«

Stk. 8. Reglerne i stk. 2-6 finder også an-
vendelse på personer, der som led i en
fælles optræden benytter boliger uden le-
jeaftale og ikke efter påkrav fra den almene
boligorganisation betaler for benyttelsen
med et beløb, som svarer til den gældende
leje og andre ydelser.

§ 156. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Inddrivelse af bidrag og renter

foretages af restanceinddrivelsesmyndig-
heden. For inddrivelsen betaler bygnings-
ejeren et gebyr til kommunen. Der tillæg-
ges bidragene, renterne og gebyrerne
udpantningsret.

3.§ 156, stk. 5 ophæves.

§ 176. Misligholdte statslån ydet i hen-
hold til den tidligere byggestøtte- og kol-
legiestøttelovgivning og den tidligere lov-
givning om boligbyggeri kan med tillæg af
renter og omkostninger inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden ved udpant-
ning og ved indeholdelse i løn mv. hos den
pågældende efter reglerne for inddrivelse
af personlige skatter i kildeskatteloven. So-
cialministeren kan i samråd med skattemi-
nisteren fastsætte nærmere regler om frem-
gangsmåden i forbindelse med lønindehol-
delsen.

4.§§ 176 og 176 a ophæves.

§ 176 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav omfattet af § 176
efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 177. Socialministeren kan fastsætte
regler om adgangen til at påklage afgørel-
ser, der er truffet i henhold til § 173, her-
under at afgørelserne ikke skal kunne
indbringes for ministeren, samt om frem-
gangsmåden i forbindelse med lønindehol-
delse.

5. I § 177 udgår», samt om fremgangsmå-
den i forbindelse med lønindeholdelse«

Stk. 2. Socialministeren kan efter for-
handling med finansministeren fastsætte
nærmere regler for Finansstyrelsens admi-
nistration af sager efter § 17
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§ 138
I lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgø-

relse nr. 663 af 8. august 2002, som ændret
bl.a. ved § 50 i lov nr. 430 af 6. juni 2005,
§ 55 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest
ved § 10 i lov nr. 1584 af 20. december
2006, foretages følgende ændring:

§ 8. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. De fordringer, staten har overtaget

efter stk. 3, kan med tillæg af renter og ge-
byr for ikke rettidigt betalt leje inddrives
efter reglerne i kildeskattelovens §§ 72 og
73. Renten udgør den rente, der er fastsat
efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om renter ved
forsinket betaling og beregnes fra det tids-
punkt, da staten overtager fordringerne.
Gebyret, der tilfalder selskabet eller afde-
lingen, udgør for hver måneds leje mv. 50
kr. med tillæg af 2 pct. af det skyldige beløb
ud over 1.000 kr. Inddrivelsen, herunder
pålæg om indeholdelse i løn mv., skal fore-
tages af restanceinddrivelsesmyndighe-
den, når økonomi- og erhvervsministeren
anmoder herom.

Stk. 5.- 6. ---

1.§ 8, stk. 4 affattes således:
»Renten for de fordringer, staten har

overtaget efter stk. 3, udgør den rente, der
er fastsat efter § 5, stk. 1 og 2, i lov om
renter ved forsinket betaling og beregnes
fra det tidspunkt, da staten overtager for-
dringerne. Gebyret, der tilfalder selskabet
eller afdelingen, udgør for hver måneds le-
je m.v. 50 kr. med tillæg af 2 pct. af det
skyldige beløb ud over 1.000 kr.«

§ 139
I lov om byfornyelse og udvikling af by-

er, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 9. sep-
tember, foretages følgende ændringer:

§ 55. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Inddrivelse af bidrag efter stk. 3

og renter som følge af forsinket betaling af
dette bidrag efter stk. 4 foretages af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden. Bidrag og
renter tillægges udpantningsret.

1.§ 55, stk. 5 og 6 ophæves.

Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav omfattet af stk. 1
efter reglerne i opkrævningsloven.

2. Afsnitsoverskriften efter § 97 ændres til
” Kommunal støtte.”

§ 97. --- 3.§ 99 affattes således:
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Kommunal støtte og udpantningsret
§ 99. Kommunalbestyrelsen tillægges

udpantningsret i den pågældende ejendom
for beløb, som kommunalbestyrelsen har
udredt forskudsvis i henhold til § 76,
stk. 10, om ryddeliggørelse af kondemne-
rede boliger eller opholdsrum og § 77,
stk. 8, om påbud om afspærring, nødven-
dige foranstaltninger til at sikre, at ejen-
dommen ikke tages i besiddelse af uved-
kommende, eller nedrivning. Beløbene har
samme fortrinsret som kommunale ejen-
domsskatter.

”§ 99. Beløb, som kommunalbestyrelsen
har udredt forskudsvis i henhold til § 75 a,
stk. 4, nr. 1, om påbudte foranstaltninger,
der udføres for ejerens regning, § 76,
stk. 10, om ryddeliggørelse af kondemne-
rede boliger eller opholdsrum og § 77,
stk. 8, om påbud om afspærring, nødven-
dige foranstaltninger til at sikre, at ejen-
dommen ikke tages i besiddelse af uved-
kommende, eller nedrivning har samme
fortrinsret som kommunale ejendomsskat-
ter.

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsen i hen-
hold til stk. 1 har udpantningsret for af-
holdte udgifter, skal der tinglyses en kort
meddelelse herom på ejendommen. Kom-
munalbestyrelsen skal lade meddelelsen
tinglyse, når den har truffet beslutning om
at lade arbejderne udføre.

Stk. 2. Når beløb for afholdte udgifter er
tillagt udpantningsret, skal der tinglyses en
kort meddelelse herom på ejendommen.
Kommunalbestyrelsen skal lade meddelel-
sen tinglyse, når den har truffet beslutning
om at lade arbejderne udføre.”

§ 103. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan med tillæg af renter og omkost-
ninger inddrive såvel statskassens tilgode-
havender på for meget udbetalt tilskud som
regreskravet efter indfrielse af en ifølge
denne lov eller saneringslovgivningen ydet
statsgaranti ved udpantning og ved inde-
holdelse i løn m.v. hos den pågældende
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

4.§§ 103 og 103 a ophæves.

§ 103 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav omfattet af § 103
efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 140
I lov om børnetilskud og forskudsvis ud-

betaling af Børnebidrag, jf. lovbekendtgø-
relse nr. 909 af 3. september 2004, som
ændret ved § 27 i lov nr. 431 af 6. juni 2005,
§ 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007 og § 27 i
lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages føl-
gende ændringer:

§ 18. Når et bidrag udbetales forskudsvis,
indtræder det offentlige i retten til at ind-
kræve bidraget. Retten hertil er i forhold til
det offentlige undergivet den almindelige
20-årige forældelse.

1.§ 18, stk. 2 og 3 ophæves.
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Stk. 2. Inddrivelse sker efter reglerne i lov
om inddrivelse af underholdsbidrag med
disse ændringer:
1) Bidrag, der har været forfaldet i mere
end 5 år, kan inddrives ved tilbageholdelse
i løn m.v., dog ikke ud over 20 år fra for-
faldsdagen og kun, når inddrivelse er
iværksat og fremmet uden ophold.
2) Retten til at anvende tilbageholdelse i
løn m.v. eller afsoning bortfalder, hvis for-
skudsvis udbetaling ikke er sket inden 1 år
efter bidragets forfaldsdag.
3) Der kan ikke træffes bestemmelse om
afsoning af bidrag, der vedrører en periode,
som ligger mere end 1 år forud for det tids-
punkt, hvor den forskudsvise udbetaling er
sket.

Stk. 3. Når bidrag er udbetalt forskudsvis,
indtræder kommunalbestyrelsen for et be-
løb, der svarer til det skyldige bidrag, i den
bidragsforpligtedes ret til udbetaling af
overskydende skat med godtgørelse og
renter samt tilbagebetaling efter kildeskat-
telovens § 55.

§ 24. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Der er udpantningsret for tilbage-

betalingskrav efter stk. 2.
Stk. 4. Tilbagebetalingskrav efter stk. 2

kan endvidere inddrives ved indeholdelse
i løn m.v. efter reglerne for inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive tilbagebetalingskrav ef-
ter stk. 2 efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

2. § 24, stk. 3 - 5 ophæves.

§ 141
I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fri-

tids- og klubtilbud m.v. til børn og unge,
foretages følgende ændring.

§ 94. Skyldige beløb efter denne lov ind-
drives af restanceinddrivelsesmyndighe-
den ved udpantning eller ved indeholdelse
i løn m.v. efter reglerne om inddrivelse af
personlige skatter i kildeskatteloven.

1.§ 94, affattes således:
”Skyldige beløb efter denne lov inddri-

ves af restanceinddrivelsesmyndigheden.
Det gælder dog ikke skyldige beløb, der
tilkommer privatinstitutioner, private fri-
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Stk. 2. Kommunalbestyrelsen indtræder
for skyldige beløb efter denne lov i retten
til udbetaling af overskydende skat og ar-
bejdsbidrag med godtgørelse og renter, jf.
kildeskattelovens § 62, samt retten til til-
bagebetaling, jf. kildeskattelovens § 55.
Dette gælder, selv om der er indgået en af-
tale om betaling af det skyldige beløb.

tidshjem og private pasningsordninger, jf.
§ 19, stk. 4, § 52, stk. 4, og §§ 78 og 80.”

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter den-
ne lov efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 4. Stk. 1-3 gælder ikke for skyldige
beløb, der tilkommer privatinstitutioner,
private fritidshjem og private pasningsord-
ninger, jf. § 19, stk. 4, § 52, stk. 4, og §§ 78
og 80.

§ 142
I lov om Det Centrale Personregister, jf.

lovbekendtgørelse nr. 1134 af 20. novem-
ber 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 89
af 30. januar 2007 og ved § 6 i lov nr. 500
af 6. juni 2007, foretages følgende æn-
dring:

§ 58. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den kan inddrive bøden ved udpantning.
Bøden kan endvidere inddrives ved inde-
holdelse i løn m.v. efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter reg-
lerne i opkrævningsloven.

1.§ 58, stk. 4 og 5 ophæves.

§ 143
I lov nr. 939 af 27. december 1991 om

gebyrer og morarenter vedrørende visse
ydelser, der opkræves af regioner og kom-
muner og inddrives af restanceinddrivel-
sesmyndigheden, , som ændret bl.a. ved
§ 10 i lov nr. 430 af 6. juni 2005 og § 9 i
lov nr. 431 af 6. juni 2005 samt senest ved
§ 4 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages
følgende ændringer:

§ 2. --- 1.§ 2, stk. 3 og 4, ophæves.
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Stk. 2. ---
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan be-

stemme, at der skal betales gebyr til kom-
munen for tilsigelser til udlægsforretninger
og begæringer om indeholdelse eller tilba-
geholdelse i løn m.v.

Stk. 5 bliver herefter stk. 3.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte gebyrer kan
højst udgøre 200 kr.

Stk. 5. De i stk. 1-4 nævnte gebyrer kan
højst udgøre 250 kr.

2. I § 2, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres
»1-4« til: »1 og 2«.

§ 4. De af denne lov omfattede gebyrer
og renter tillægges udpantningsret.

3.§ 4 ophæves.

Stk. 2. De af denne lov omfattede gebyrer
og renter kan tillige inddrives ved indehol-
delse eller tilbageholdelse i løn mv., så-
fremt de vedrører ikke rettidigt betalte
ydelser, som kan inddrives ved indehol-
delse eller tilbageholdelse i løn mv.

Stk. 3. Indeholdelse eller tilbageholdelse
i løn mv. i anledning af krav på gebyrer og
renter, der er omfattet af denne lov, kan ske
i samme ydelser og i samme omfang, som
indeholdelse eller tilbageholdelse kan ske
i anledning af den ikke rettidigt betalte
ydelse, gebyrerne og renterne vedrører. De
regler om skyldnerens pligt til at afgive
fornødne oplysninger eventuelt ved per-
sonligt fremmøde, om fremstilling af
skyldneren ved politiets hjælp, om pligt for
skyldnerens arbejdsgiver til at afgive op-
lysninger om skyldnerens arbejds- og løn-
forhold, om erstatningsansvar for den
indeholdelses- eller tilbageholdelsespligti-
ge, om udpantningsret for erstatningsbeløb
samt om administrativ rekurs eller dom-
stolsprøvelse, som måtte gælde for den på-
gældende ikke rettidigt betalte ydelse,
finder tilsvarende anvendelse for gebyrer-
ne og renterne.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive skyldige beløb efter stk. 1
efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 144
I lov om højeste, mellemste, forhøjet al-

mindelig og almindelig førtidspension
m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29.
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maj 2007, som ændret ved § 14 i lov nr.
1587 af 20. december 2006, og ved lov nr.
445 og nr. 446 af 9. juni 2008, foretages
følgende ændring:

§ 46. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den kan inddrive misligholdte tilbagebeta-
lingskrav efter stk. 2 ved udpantning.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan endvidere inddrive misligholdte
tilbagebetalingskrav efter stk. 2 ved inde-
holdelse i løn m.v. efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive tilbagebetalingskrav ef-
ter stk. 2 efter reglerne i opkrævningslo-
ven.

1.§ 46, stk. 3-5 ophæves.

§ 145
I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 199 af 2. marts 2007, som
ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18. april
2007 og ved lov nr. 324 af 30. april 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 49. Krav på tilbagebetaling af bolig-
støtte kan modregnes i fremtidig boligsik-
ring eller boligydelse. Der kan ligeledes
ske modregning i retten til udbetaling af
overskydende skat med godtgørelse og
renter, samt i tilbagebetaling efter kilde-
skattelovens § 55.

1.§ 49, stk. 1, 2. pkt. og stk. 2 ophæves.
stk. 3 bliver herefter stk. 2.

Stk. 2. Krav på tilbagebetaling af bolig-
støtte kan inddrives efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter.

Stk. 3. Krav på boligstøtte kan ikke gøres
til genstand for arrest, eksekution eller an-
den retsforfølgning. Aftaler om sådanne
krav er ugyldige.

§ 51. Inddrivelsesmyndigheden kan af-
skrive tilbagebetalingskravet, når det skøn-
nes, at der inden for en rimelig årrække
efter kravets fremsættelse ikke er økono-
misk mulighed for et gennemføre kravet.

2.§ 51 ophæves.
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Afgørelsen efter 1. pkt. kan ikke påklages
til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan endvidere eftergive krav efter
stk. 1 efter reglerne i opkrævningsloven.

§ 146
I lov om kommunal ejendomsskat, jf.

lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006,
som ændret ved lov nr. 1554 af 20. decem-
ber 2006, foretages følgende ændring:

§ 27.
Stk. 2.

1.§ 27, stk. 3 affattes således:
Stk. 3. Enhver af de nævnte skatter og af-

gifter kan med tillæg af renter, såfremt de
ikke er betalt senest den 3. i den efter for-
faldsdagen følgende måned, inddrives af
restanceinddrivelsesmyndigheden ved ud-
pantning og ved indeholdelse i løn m.v. hos
den betalingspligtige, jf. § 29, stk. 1, efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven. Indenrigs

”Enhver af de nævnte skatter og afgifter
kan med tillæg af renter, såfremt de ikke er
betalt senest den 3. i den efter forfaldsda-
gen følgende måned, inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden.”

§ 147
I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr.

188 af 27. februar 2007, som ændret ved
lov nr. 516 af 7. juni 2006 og senest ved § 3
i lov nr. 194 af 26. marts 2008, foretages
følgende ændringer:

§ 63 d. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Grundejernes Investeringsfond

påser, at pligtig indbetaling finder sted ret-
tidigt. For forfaldne beløb har fonden pant
og fortrinsret i den pågældende ejendom
efter ejendomsskatter. Beløb, der ikke ind-
betales rettidigt, kan inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden ved udpant-
ning efter reglerne for udpantning af
skatter og afgifter m.v., jf. lov om frem-
gangsmåden ved inddrivelse af skatter og
afgifter m.v. Inddrivelse sker med tillæg af
et gebyr, der tilfalder restanceinddrivelses-
myndigheden, og hvis størrelse fastsættes
af socialministeren i samråd med skatte-
ministeren.

1.§§ 63 d, stk. 5, 3 og 63 d, stk. 6 ophæves.
stk. 7 bliver herefter stk. 6.

2.§ 63 d, stk. 5, 4. pkt. ophæves.
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Stk. 6. Inddrivelse som nævnt i stk. 5 kan
endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 7. Socialministeren fastsætter regler
for, hvorledes Grundejernes Investerings-
fond skal kontrollere indbetalinger, jf. § 63
a, og udbetalinger, jf. §§ 63 e og 63 f. So-
cialministeren fører tilsyn med, at bestem-
melserne overholdes.

§ 148
I lov om midlertidig regulering af bolig-

forholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 189
af 27. februar 2007, som ændret ved lov nr.
516 af 7. juni 2006, foretages følgende æn-
dringer:

§ 22 a. ---
Stk. 2.-5. ---
Stk. 6. Grundejernes Investeringsfond

påser, at pligtig indbetaling finder sted ret-
tidigt. For forfaldne beløb har fonden pant
og fortrinsret i den pågældende ejendom
efter ejendomsskatter. Beløb, der ikke ind-
betales rettidigt, kan inddrives af restan-
ceinddrivelsesmyndigheden ved udpant-
ning efter reglerne for udpantning af
skatter og afgifter m.v., jf. lov om frem-
gangsmåden ved inddrivelse af skatter og
afgifter m.v. Inddrivelse sker med tillæg af
et gebyr, der tilfalder restanceinddrivelses-
myndigheden, og hvis størrelse fastsættes
af socialministeren i samråd med skatte-
ministeren.

1.§§ 22 a, stk. 6, 3. og 22 a, stk. 7 ophæves.
stk. 8 bliver herefter stk. 7.

2. § 22 a, stk. 6, 4. pkt. ophæves.

Stk. 7. Inddrivelse som nævnt i stk. 6 kan
endvidere ske ved indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 8. Socialministeren fastsætter regler
for, hvorledes Grundejernes Investerings-
fond skal kontrollere indbetalinger, jf. § 18
b, og udbetalinger, jf. §§ 22 b og 22 e. So-
cialministeren fører tilsyn med, at bestem-
melserne overholdes.

§ 149
I lov om social pension, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret
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ved § 1 i lov nr. 1586 af 20. december 2006,
og ved lov nr. 445 og nr. 446 af 9. juni
2008, foretages følgende ændring:

§ 47. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den kan inddrive misligholdte tilbagebeta-
lingskrav ved udpantning.

1. § 47, stk. 3-5 og § 72 a ophæves.

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan endvidere inddrive krav efter stk. 3
ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne
for inddrivelse af personlige skatter i kil-
deskatteloven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 3 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 72 a. Ubetalte arbejdsgiverbidrag efter
de indtil 1. januar 1988 gældende regler, jf.
§§ 54-56, kan inddrives ved udpantning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte bidrag kan med
tillæg af renter og omkostninger inddrives
af restanceinddrivelsesmyndigheden. Re-
stanceinddrivelsesmyndigheden kan ind-
drive skyldige beløb ved indeholdelse i løn
m.v. hos den pågældende efter reglerne om
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven. Restanceinddrivelsesmyndig-
heden kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 3. Socialministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler om fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen, herunder om straf
af bøde for overtrædelse af reglerne. For
overtrædelser, der begås af et aktieselskab,
anpartsselskab, andelsselskab eller lignen-
de, kan der pålægges selskabet som sådant
bødeansvar.

§ 150
I lov om social service, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 1117 af 26. september 2007,
som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 346 af 18.
april 2006 og senest ved § 1 i lov nr. 549
af 17. juni 2008, foretages følgende æn-
dringer:
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Kapitel 29

Betaling, tilbagebetaling og eftergivelse
m.v.

1. Overskriften til kapitel 29 affattes såle-
des: »Betaling og tilbagebetaling m.v. «

§ 158. ---
Stk. 2. Er der ikke betalt rettidigt, inddri-

ves betalingen efter reglerne for inddrivel-
se af personlige skatter.

2.§ 158, stk. 2 og 3 ophæves.
stk. 4 bliver herefter 3.

Stk. 3. Er der ikke betalt rettidigt, indtræ-
der kommunen for et beløb, der svarer til
den skyldige betaling, i retten til udbetaling
af overskydende skat og arbejdsmarkeds-
bidrag med godtgørelse og renter samt til-
bagebetaling efter kildeskattelovens § 55.

Stk. 4. Socialministeren kan i en bekendt-
gørelse fastsætte regler om opkrævning af
et gebyr ved ikke rettidig betaling for ydel-
ser efter denne lov.

§ 164 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter §§ 158 og 165
efter reglerne i opkrævningsloven.

3.§ 164 a ophæves.

§ 165. ---
Stk. 2. Misligholdt gæld kan inddrives af

restanceinddrivelsesmyndigheden efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Kommunen indtræder for et beløb,
der svarer til den tilbagebetalingspligtige
hjælp, i retten til udbetaling af oversky-
dende skat og arbejdsmarkedsbidrag med
godtgørelse og renter samt tilbagebetaling
efter kildeskattelovens § 55. Dette gælder,
selv om der er en tilbagebetalingsordning
efter stk. 1.

4.§ 165, stk. 2 og 3 ophæves.
stk. 4 bliver herefter stk. 2.

Stk. 4. Tilbagebetalingskravet bortfalder,
når der er gået 5 år efter hjælpens ophør,
uden at der efter reglerne i stk. 1-3 har væ-
ret økonomisk mulighed for at gennemføre
kravet.

5. I § 165, stk. 4, der bliver stk. 2, udgår
»efter reglerne i stk. 1-3 «.

§ 151
I lov om tvungen administration af ud-

lejningsejendomme, jf. lovbekendtgørelse
nr. 922 af 31. august 2006, som ændret ved
lov nr. 516 af 7. juni 2006, foretages føl-
gende ændringer:
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§ 9. ---
Stk. 2. Har ejendommen en positiv al-

mindelig ved ligeholdelseskonto, jf. § 18 i
lov om midlertidig regulering af boligfor-
holdene, kan administrator kræve, at udle-
jeren betaler et hertil svarende beløb til
administrator inden 3 uger efter, at påkrav
herom er kommet frem til udlejeren. Ad-
ministrator skal sørge for, at beløb, der ikke
betales rettidigt, snarest overdrages til ind-
drivelse i restanceinddrivelsesmyndighe-
den. Inddrivelse kan ske ved udpantning
efter reglerne for udpantning af skatter og
afgifter m.v., jf. lov om fremgangsmåden
ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.
Inddrivelse sker med tillæg af et gebyr, der
tilfalder restanceinddrivelsesmyndighe-
den, og hvis størrelse fastsættes af by- og
boligministeren i samråd med skattemini-
steren. Ved udpantningen skal det af udle-
jeren til lejerne senest udsendte vedlige-
holdelsesregnskab, jf. § 20 i lov om
midlertidig regulering af boligforholdene,
lægges til grund. Såfremt der senere er af-
lagt regnskab over for Grundejernes Inve-
steringsfond, jf. § 22 a i lov om midlertidig
regulering af boligforholdene, lægges dette
regnskab til grund.

1.§ 9, stk. 2, 2.-4. pkt. og stk. 3 ophæves.
stk. 4-9 bliver herefter stk. 3-8.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan endvidere inddrive krav efter stk. 2
ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne
for inddrivelse af personlige skatter i kil-
dekatteloven og eftergive krav efter stk. 2
efter reglerne i opkrævningsloven.

Stk. 4. Administrator skal anvende de op-
pebårne beløb til dækning af udgifterne i
nævnte rækkefølge: varme, vand, el og gas,
administration, renholdelse, ved ligehol-
delse, opretning, brandsikring, forsikrin-
ger, ejendomsskatter, der forfalder i
tvangsadministrationsperioden, og, i det
omfang lejeindtægten giver mulighed her-
for, tillige udgifter til ydelser på prioriteter.

Stk. 5. Administrator bestemmer, i hvil-
ken rækkefølge de påbudte arbejder vedrø-
rende vedligeholdelse, opretning og brand-
sikring skal udføres.
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Stk. 6. Administrator indtræder i det hele
i ejerens sted i forhold til lejerne, herunder
med hensyn til retten til ifølge lovgivnin-
gen at kræve lejeforhøjelser samt til at fore-
tage genudlejning af ledige lejligheder og
øvrige lokaler. Administrator kan endvi-
dere kræve udbetaling fra Grundejernes
Investeringsfond i henhold til § 22 b i lov
om midlertidig regulering af boligforhol-
dene.

Stk. 7. Foranstaltninger, som er påbudt i
henhold til lov, kan udføres af administra-
tor.

Stk. 8. Arbejder, som påbydes af husle-
jenævnet efter beslutningen om tvangsad-
ministration, jf. § 2, kan udføres af
administrator.

Stk. 9. By- og boligministeren fastsætter
nærmere regler om administrators virke og
pligt til at aflægge regnskab.

§ 10. Såfremt hverken lejeindtægten eller
opfyldelse i henhold til § 9, stk. 2, er til-
strækkelig til at dække udgifterne ved på-
budte arbejder til ejendommens ved lige-
holdelse og opretning eller udgifterne til
foranstaltninger som nævnt i § 9, stk. 7 og
8, kan administrator på ejerens vegne op-
tage lån hertil og som sikkerhed for lånet
lade tinglyse pant i ejendommen med for-
trinsret efter ejendomsskatter, men uden
personlig hæftelse.

Stk. 2. ---

2. I § 10, stk. 1 ændres ”§ 9, stk. 7 og 8” til
”§ 9, stk. 6 og 7”.

Økonomi- og Erhvervsministeriet
§ 152

I lov om brandsikring af ældre beboel-
sesbygninger, jf. lovbekendtgørelse nr.
228 af 26. maj 1977, foretages følgende
ændringer:

§ 15. ---
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, når et

i medfør af stk. 1 meddelt påbud ikke ef-
terkommes, gennemføre brandsikring på
ejerens bekostning. Har ejeren ikke over-
holdt pligten til indberetning efter § 7,
stk. 1, træffer boligtilsynet beslutning efter
§ 7, stk. 2 eller 3, kommunalbestyrelsen

1.§ 15, stk. 2, 3. pkt. ophæves.

2. I § 15, stk. 2, 4. pkt. udgår ” Det” og i
stedet indsættes ”Beløbet”
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foretager derefter det fornødne på ejerens
bekostning. Beløbet kan inddrives ved ud-
pantning i ejendommen. Det har samme
fortrinsret som kommunale ejendomsskat-
ter. Bestemmelserne i kapitel III om finan-
siering af udgifterne til brandsikring finder
tilsvarende anvendelse.

§ 153
I byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

452 af 24. juni 1998, som ændret bl.a. ved
§ 74 i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest
ved lov nr. 514 af 17. juni 2008, foretages
følgende ændringer:

§ 25 D. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Der er udpantningsret for bøder,

der er pålagt efter stk. 1, og de kan inddri-
ves ved indeholdelse i løn m.v. efter reg-
lerne i kildeskatteloven.

1.§ 25 D, stk. 3 ophæves.

§ 29. Gebyrer som nævnt i § 28, stk. 1 og
3, og beløb, som kommunalbestyrelsen i
henhold til loven har udredet forskudsvis,
kan inddrives ved udpantning i den pågæl-
dende ejendom. Gebyrerne og beløb, som
kommunalbestyrelsen i henhold til § 18,
stk. 2, § 18 A, stk. 2 eller § 14, jf. § 17,
stk. 3, har udredet forskudsvis, har samme
fortrinsret i ejendommen som kommunale
ejendomsskatter. Fortrinsretten for beløb,
der er udredet forskudsvis, skal tinglyses
på ejendommen. Tinglysningen er dog
uden betydning for fortrinsrettens gyldig-
hed.

2.§ 29 affattes således:
”Gebyrer som nævnt i § 28, stk. 1 og 3,

beløb, som kommunalbestyrelsen i hen-
hold til loven har udredet forskudsvis og
beløb, som kommunalbestyrelsen i hen-
hold til § 18, stk. 2, § 18 A, stk. 2 eller § 14,
jf. § 17, stk. 3, har udredet forskudsvis, har
samme fortrinsret i ejendommen som kom-
munale ejendomsskatter. Fortrinsretten for
beløb, der er udredet forskudsvis, skal tin-
glyses på ejendommen. Tinglysningen er
dog uden betydning for fortrinsrettens gyl-
dighed.”

Stk. 2. Gebyrer, der er fastsat i medfør af
§ 28, stk. 3, jf. § 15, kan efter kommunal-
bestyrelsens beslutning opkræves sammen
med de kommunale ejendomsskatter.

Stk. 3. Skyldige gebyrer og beløb efter
stk. 1 kan endvidere inddrives ved inde-
holdelse i løn m.v. efter reglerne for ind-
drivelse af personlige skatter i kildeskatte-
loven.

§ 154
I lov om Danmarks Statistik, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 599 af 22. juni 2000, som
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ændret ved § 81 i lov nr. 431 af 6. juni 2005,
foretages følgende ændring:

§ 13. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk. 4. Overskridelse af frister for ind-

sendelse af oplysninger, der kræves efter
forordninger vedtaget af De Europæiske
Fællesskaber om statistikker over udveks-
ling af goder mellem medlemsstaterne,
straffes ikke, medmindre der foreligger
forsæt eller grov uagtsomhed, men der på-
lægges den oplysningspligtige en ekspedi-
tionsafgift på 550 kr. Ekspeditionsafgift
med tillæg af omkostninger kan inddrives
ved udpantning og ved indeholdelse i løn
m.v. efter reglerne for inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

1.§ 13, stk. 4, 2. pkt. og stk. 7 ophæves.

Stk. 5.- 6.
Stk. 7. Restanceinddrivelsesmyndighe-

den kan eftergive krav efter stk. 4 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 155
I lov om Dansk Eksportkreditfond m.v.,

jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 9. decem-
ber 1999, som ændret ved § 2 i lov nr. 409
af 31. maj 2000, § 64 i lov nr. 430 af 6. juni
2005 og § 75 i lov nr. 431 af 6. juni 2005,
foretages følgende ændringer:

Restanceinddrivelsesmyndighedens
adgang til at inddrive fordringer ved

lønindeholdelse

1.Overskriften før § 10 udgår.

§ 10. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive tilgodehavender, som Eksport
Kredit Fonden i forbindelse med indfriel-
ser, erstatningsudbetalinger eller lignende
måtte få hos individuelle personer her i
landet, efter reglerne for inddrivelse af per-
sonlige skatter i kildeskatteloven.

2.§§ 10 og 10 a ophæves.

Stk. 2. Erhvervsministeren kan i samråd
med skatteministeren fastsætte nærmere
regler for fremgangsmåden i forbindelse
med lønindeholdelsen, herunder om straf
af bøde for overtrædelse af reglerne. Der
kan pålægges selskaber mv. (juridiske per-
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soner) strafansvar efter reglerne i straffe-
lovens 5. kapitel.

§ 10 a. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter § 10 efter
reglerne i opkrævningsloven.

§ 156
I lov nr. 602 af 24. juni 2005om erhvervs-

fremme, som ændret ved lov nr. 375 af 27.
maj 2008, foretages følgende ændring:

§ 20. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven inddrive tilgode-
havender, herunder ved udpantning og løn-
indeholdelse, som staten i forbindelse med
finansiering af de i § 2 nævnte aktiviteter
måtte få hos individuelle personer her i
landet.

1.§ 20 ophæves.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 finder tilsvarende
anvendelse for inddrivelse af statskassens
tilgodehavender, der hidrører fra indfriede
statsgarantier samt misligholdte statslån og
tilskud i henhold til denne lov, i henhold til
den tidligere lov om erhvervsfremme, jf.
lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december
2003 med senere ændringer, i henhold til
lov nr. 221 af 13. april 1988 om egnsud-
vikling og den tidligere egnsudviklings-
lovgivning samt i henhold til lov nr. 211 af
28. maj 1975 om lån til håndværk og min-
dre industri med senere ændringer.

§ 157
I lov om en garantiordning for udlån til

nye aktiviteter i mindre virksomheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1191 af 23. decem-
ber 1994, som ændret ved § 65 i lov nr. 430
af 6. juni 2005 og § 76 i lov nr. 431 af 6.
juni 2005, foretages følgende ændring:

§ 8. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive statens tilgodehavende efter ind-
frielse af en kaution ved udpantning og ved
indeholdelse i løn mv. hos låntager efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

1.§§ 8 og 8 a ophæves.
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§ 8 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan eftergive krav efter § 8 efter reglerne i
opkrævningsloven.

§ 158
I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbe-

kendtgørelse nr. 897 af 4. september 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 369. ---
Stk. 2. Afgifterne kan inddrives ved ud-

pantning og ved indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

1.§ 369, stk. 2 og 3 ophæves.

§ 374. ---
Stk. 2. ---
Stk. 3. Undlader en finansiel virksomhed

at efterkomme et påbud meddelt i medfør
af § 351, stk. 1 og stk. 3, 1. pkt., kan virk-
somheden pålægges daglige eller ugentlige
tvangsbøder.

Stk. 4. Tvangsbøder kan inddrives ved
udpantning og ved indeholdelse i løn m.v.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

Stk. 5.-8. ---

2.§ 374, stk. 3 og 4 ophæves
stk. 5-7 bliver herefter stk. 4-6.

§ 159
I lov nr. 456 af 10. juni 2003 om forbru-

gerklager (forbrugerklageloven), som
ændret ved § 29 i lov nr. 431 af 6. juni 2005
og § 103 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, fore-
tages følgende ændring:

§ 17. ---
Stk. 2.-3. ---
Stk.. 4. De i stk. 1-3 nævnte beløb kan

inddrives ved udpantning og ved indehol-
delse i løn m.v. efter reglerne for inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven.

Stk. 5. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1-3 efter
reglerne i opkrævningsloven.

1. I § 17, stk. 4 og 5 ophæves.
stk. 6 bliver herefter stk. 5.
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Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler
om, at Forbrugerstyrelsen kan kræve beta-
ling fra de godkendte, private klage- eller
ankenævn for udgifter, som Forbrugersty-
relsen har haft i forbindelse med udpant-
ning for disse.

§ 160
I lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagen-

ævnet for Udbud, som ændret bl.a. ved § 80
i lov nr. 431 af 6. juni 2005 og senest ved
§ 4 i lov nr. 572 af 6. juni 2007, foretages
følgende ændringer:

§ 13. Undlader nogen til Klagenævnet at
give oplysninger i henhold til § 5, stk. 2,
kan nævnet som tvangsmiddel pålægge de
pågældende daglige bøder, der kan inddri-
ves ved udpantning.

1. I § 13, stk. 1 udgår », der kan inddrives
ved udpantning«

Stk. 2. Bøder efter stk. 1 kan endvidere
inddrives ved indeholdelse i løn m.v. efter
reglerne for inddrivelse af personlige skat-
ter i kildeskatteloven.

2.§ 13, stk. 2 og 3 ophæves

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

.

§ 161
I konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørel-

se nr. 1027 af 21. august 2007, som ændret
senest ved lov nr. 375 af 27. maj 2008,
foretages følgende ændring:

§ 22. ---
Stk. 2. Tvangsbøder pålagt efter stk. 1 kan

inddrives ved udpantning og ved indehol-
delse i løn m.v. efter reglerne for inddri-
velse af personlige skatter i kildeskattelo-
ven.

Stk. 3. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 efter
reglerne i opkrævningsloven.

1.§ 22, stk. 2 og 3 ophæves.

§ 162
I lov om omsætning af fast ejendom, jf.

lovbekendtgørelse nr. 1073 af 2. november
2006, som ændret ved lov nr. 123 af 13.
februar 2007, foretages følgende ændring:
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§ 29 c. ---
Stk. 2. Bøder pålagt i medfør af § 29 b,

stk. 1 og 4, tillægges udpantningsret.

§ 29 g. ---
Stk. 2. De i stk. 1 omhandlede gebyrer

tillægges udpantningsret.

1.§ 29 c, stk. 2 og 29 g, stk. 2 ophæves.

§ 163
I lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 903 af 12. juli 2007, som ændret
ved lov nr. 511 af 17. juni 2008, foretages
følgende ændring:

§ 24. ---
Stk. 2.-4. ---
Stk. 5. Økonomi- og erhvervsministeren

kan fastsætte regler om forrentning af be-
løb efter stk. 1-4, der ikke betales til for-
faldstid. Skyldige beløb efter denne be-
stemmelse kan inddrives ved udpantning
og ved indeholdelse i løn m.v. efter regle-
rne for inddrivelse af personlige skatter i
kildeskatteloven.

Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1-4 efter
reglerne i opkrævningsloven.

1.§ 24, stk. 5, 2. pkt. og stk. 6 ophæves.

§ 164
I lov om statsgaranti til lån til forsøgs-

byggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 21.
januar 1999, som ændret ved § 69 i lov nr.
430 af 6. juni 2005 og § 79 i lov nr. 431 af
6. juni 2005, foretages følgende ændringer:

§ 2. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan med tillæg af renter og omkostninger
inddrive statskassens til godehavende efter
indfrielse af en efter § 1 a ydet garanti ved
udpantning og ved indeholdelse i løn mv.
efter reglerne for inddrivelse af personlige
skatter i kildeskatteloven.

1.§ 2, stk. 1 og 2 ophæves.
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 1 og 2.

Stk. 2. By- og boligministeren fastsætter
nærmere regler om fremgangsmåden i for-
bindelse med lønindeholdelse.

Stk. 3. By- og boligministeren kan til Fi-
nansstyrelsen helt eller delvis henlægge de
beføjelser, som er tillagt ministeren i hen-
hold til denne lov.
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Stk. 4. By- og boligministeren fastsætter
regler om adgangen til at påklage afgørel-
ser, der er truffet i henhold til bemyndigel-
se efter stk. 3, herunder at afgørelserne ikke
skal kunne indbringes for ministeren.

§ 2 a. Restanceinddrivelsesmyndigheden
kan eftergive krav efter § 2 efter reglerne i
opkrævningsloven.

2.§ 2 a ophæves.

§ 165
I årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørel-

se nr. 647 af 15. juni 2006, som ændret
senest ved lov nr. 516 af 17. juni 2008,
foretages følgende ændringer:

§ 151. ---
Stk. 2.-4.
Stk. 5. Afgifter efter stk. 3 tilfalder stats-

kassen og kan inddrives af restanceinddri-
velsesmyndigheden ved udpantning og
ved indeholdelse i løn m.v. efter reglerne
for inddrivelse af personlige skatter i kil-
deskatteloven.

1. I § 151, stk. 5, affattes således:
»Afgifter efter stk. 3 tilfalder statskas-

sen.«

Stk. 6. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive afgifter efter stk. 3 efter
reglerne i opkrævningsloven.

2.§ 151, stk. 6 ophæves.

§ 162. ---
Stk. 2. Virksomhedens revisor kan lige-

ledes pålægges tvangsbøder, hvis han eller
hun undlader at give oplysning i henhold
til § 160.

Stk. 3. Tvangsbøderne, der tilfalder stats-
kassen, kan inddrives af restanceinddrivel-
sesmyndigheden ved udpantning og ved
indeholdelse i løn m.v. efter reglerne for
inddrivelse af personlige skatter i kilde-
skatteloven.

3.§ 162, stk. 3, affattes således:
»Tvangsbøder tilfalder statskassen.«

Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndighe-
den kan eftergive krav efter stk. 1 og 2 efter
reglerne i opkrævningsloven.

4. § 162, stk. 4 ophæves.

§ 166
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar

2009, jf. dog stk. 2. § 11 finder alene an-
vendelse på afgørelser om lønindeholdel-
se, der træffes efter lovens ikrafttræden.
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Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tids-
punktet for ikrafttrædelse af §§ 9, 98, nr. 3,
102, 108, nr.1 og 2, 116, nr. 4, 117, nr. 1,
135, nr. 1og 2, 143, nr. 1 og 2, 147, nr. 2,
148, nr. 2.
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