
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 114 af 27. november 2017 (alm. del). Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Anders Steenberg (RV). 
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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Vil ministeren estimere kursværdien af den del af restancemassen, der udgøres af sagsom-

kostninger? Vil ministeren i den forbindelse også give et overblik over, hvor stor en del af 

det samlede antal skyldnere med gæld i form af sagsomkostninger, der har betalingsevne? 

 

Svar 

Kursværdien af den del af restancemassen, der udgøres af sagsomkostninger på politiets 

område, er opgjort til ca. 453 mio. kr., svarende til en nominel værdi af ca. 3.209 mio. kr. 

jf. tabel 1. 

 

Tabel 1. Gæld i form af sagsomkostninger – antal og værdi 
 

 
 Skyldnertype Antal skyldnere Nominel værdi (mio. kr.) Kursværdi (mio. kr.) 

Virksomhedsskyldnere 4.072 121,5 0,1 
Personskyldner uden 
betalingsevne 40.717 1.841,1 1,3 
Personskyldner med 
betalingsevne 34.846 1.246,4 451,4 

Total 79.635 3.209,0 452,8 
 

 

 
Anm.: I tabellen er kun politiets sagsomkostninger medtaget. For 5.354 personer er det ikke muligt at identificere et CPR-
nummer, hvorfor disse er medtaget som ”personskyldner uden betalingsevne”. For 4.026 virksomhedsskyldnere er det ikke 
muligt at identificere et SE-nummer. Disse indgår under ”virksomhedsskyldnere”. Kursværdimodellen er fortsat under kon-
solidering.  Data opgjort pr. juni 2017.  

Kilde: Skatteministeriet. 

 

Som det fremgår af tabellen, er det samlede antal skyldnere med gæld i form af sagsom-

kostninger på politiets område 79.635. Der beregnes ikke betalingsevne på virksomheds-

skyldnere. Af de tilbageværende 75.563 personskyldnere udgør antallet med betalingsevne 

34.846 svarende til ca. 46 pct. 

 

Det bemærkes, at kursværdien for personskyldnere uden betalingsevne skyldes, at en min-

dre andel af sagsomkostningerne vedrører skyldnere under bobehandling, og fordringerne 

vedrørende disse skyldnere værdiansættes ud fra en gennemsnitsberegnet historisk divi-

dendeprocent. 
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