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

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

104 mia. kr. i nominel værdi ved udgangen af 2. kvartal 2017. Stigningen er fordelt bredt 

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

inddrivelsesrenter. 

 

Skatteministeriets nye kursværdimodel opgør værdien af de samlede offentlige restancer 

ved udgangen af 2. kvartal 2017 til 21,3 mia. kr. Modellen er fortsat under konsolidering, 

men vil løbende bidrage med opgørelser af værdien af de offentlige restancer på mere de-

taljeret niveau.  

 

I den første periode efter den automatiserede inddrivelse via EFI blev standset, var ind-

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

nedligt blev inddrevet under EFI. Det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu har 

fra juli 2016 til juni 2017 været på ca. 520 mio. kr., hvilket dermed er over niveauet fra før 

suspenderingen af EFI/DMI. Det skyldes bl.a. den gennemførte modregning i foråret af 

gældsposter i overskydende skatter vedr. indkomståret 2016. Forventningen er, at prove-

nuet vil stige yderligere over de kommende år i takt med genopretningen af den offentlige 

gældsinddrivelse.  

 

Udviklingen af det nye inddrivelsessystem forløber som planlagt og den første del af sy-

stemet er nu overgået til egentlig drift. Inddrivelsessystemet forventes færdigudviklet i 

2019. Etableringen af den nye og specialiserede Gældsstyrelse, som fremover skal stå for 

inddrivelse af gæld til det offentlige, er i fuld gang og oprettes som selvstændig styrelse pr. 

1. juli 2018.  

 

Skatteministeriet arbejder herudover fortsat på fuld kraft med genopretningen af inddri-

velsesområdet i overensstemmelse med aftalen om ”Styrkelse af den offentlige gældsind-

drivelse” og forbereder herunder udmøntning af store dele af aftalen i lovgivning, herun-

der den ekstraordinære afskrivning af fordringer med tvivl om retskraften. Lovforslaget 

fremsættes i starten af 2018 og aftalepartierne involveres i det forberedende arbejde hen-

over efteråret. 
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