
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. marts 2017. Redegørelsen 

viser bl.a., at de samlede offentlige restancer desværre som ventet er steget yderligere til 

101 mia. kr. i nominel værdi ved udgangen af 1. kvartal 2017. Stigningen er fordelt bredt 

over de forskellige restancearter, men kan især henføres til skatte- og afgiftsrestancer samt 

inddrivelsesrenter. 

 

Skatteministeriet offentliggjorde i april 2017 en ny model for værdiansættelse af de offent-

lige restancer. Da modellen stadig undergår justeringer, oplyses kun kursværdien af de 

samlede offentlige restancer efter den nye opgørelsesmetode i indeværende kvartalsrede-

gørelse. Den nye model opgør værdien af de samlede offentlige restancer ved udgangen af 

1. kvartal 2017 til 20,6 mia. kr. 

 

Der er i tidligere redegørelser orienteret om, at den aktuelle situation betyder, at inddrivel-

sesprovenuet er reduceret i forhold til de gennemsnitligt ca. 450-500 mio. kr., som må-

nedligt blev inddrevet, før automatiseret inddrivelse via EFI blev standset. Det gennem-

snitlige månedlige inddrivelsesprovenu har fra maj 2016 til april 2017 været godt 520 mio. 

kr., hvilket er over niveauet fra før suspenderingen af EFI/DMI på 450-500 mio. kr. For-

ventningen er, at provenuet vil stige yderligere over de kommende år i takt med genopret-

ningen af den offentlige gældsinddrivelse.  

 

Regeringen har sammen med alle Folketingets partier den 8. juni 2017 indgået ”Aftale om 

styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse”. Aftalen indebærer bl.a., at der ekstraordinært 
skal afskrives i størrelsesordenen 11 mio. gældsposter til det offentlige. Der er tale om et 

beløb på 5,8 mia. kr., i nominel værdi svarende til en kursværdi på ca. 1 mia. kr. Det sker 

som et resultat af et omfattende oprydningsarbejde i millioner af gældsposter efter den 

kuldsejlede gældsinddrivelse i SKAT. Der oprettes videre en specialiseret styrelse, Gælds-

styrelsen, hvor der bl.a. sikres, at der er ressourcer nok til inddrivelsesopgaven. Derfor vil 

antallet af årsværk i gældsinddrivelsen blive oprustet fra 900 årsværk før investeringerne i 

skattevæsnet til 1.500 årsværk. 

 

 

 

Karsten Lauritzen 

/ Thomas Monefeldt 

 

  
J.nr. 2017-3798 

 fredag, 30. juni 2017 

Skatteudvalget 2016-17
SAU Alm.del  Bilag 234
Offentligt


