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Spørgsmål 

Vil ministeren opdatere den tabel, der fremgår af L 206 – bilag 25 (2019-20) med status 

på misligholdt SU-gæld ultimo 2020? 

 

Svar 

Indledningsvis vil jeg bemærke, at jeg som skatteminister er optaget af, at vi i videst mu-

ligt omfang sikrer, at både danske og udenlandske studerende, der udrejser, ikke efterlader 

deres SU-gæld ved grænsen. Skatteministeriet har således et fokus på inddrivelse af SU-

gæld fra skyldnere bosat i udlandet. 

 

Jeg har til besvarelsen af spørgsmålet indhentet nedenstående bidrag fra Gældsstyrelsen, 

som jeg henholder mig til: 

 

”Af tabel 1 fremgår antallet af skyldnere, der ved udgangen af 2020 har misligholdt SU-

gæld til inddrivelse. Tabel 1 viser også størrelsen på gælden, og hvordan den fordeler sig 

på statsborgerskab. Tabellen omfatter både udrejste og herboende skyldnere. Ved udgan-

gen af 2020 er der samlet 135.214 skyldnere med en gæld på samlet 10.343 mio. kr. 

 

Tabel 1. Antal skyldnere og samlet misligholdt SU-gæld til inddrivelse fordelt på statsborgerskaber ul-

timo 2020 
 

 
 Statsborgerskab Antal skyldnere Gæld (mio. kr.) 

Danmark 119.315                                 9.360  

EU/EØS 6.503 396 

Tredjelande 9.388                                    587  

Uoplyst 8 0 

Total 135.214                               10.343  
 

 

 
Anm.: Der er medtaget 8 skyldnere, der har uoplyst statsborgerskab med en samlet misligholdt SU-gæld på ca. 185.000 kr. Der er medtaget 591 

skyldnere med en gæld på ca. 44 mio. kr., som er med ukendt opholdssted eller er forsvundet, heraf er 406 danske statsborgere og 185 er udlæn-

dinge Sumafvigelser skyldes afrunding. 

Kilde: Gældsstyrelsen 

 

Den samlede gæld er fra 2019 til 2020 steget med 1.732 mio. kr. Gældsstigningen kan 

henføres til den løbende stiftelse af ny gæld samt en tilskrivning af renter på eksisterende 

gæld på 8,05 pct. Derudover er SU-gældsdefinitionen i 2020 blevet revideret, i et samar-

bejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, og udvidet med tre fordringstyper fra 

13 til 16. Gælden på de tre nye fordringstyper udgjorde 433 mio. kr. i 2020.  Det betyder, 

at tabel 1 ikke er direkte sammenlignelig med tidligere opgørelser.  

Det bemærkes, at skyldnere med statsborgerskab i Storbritannien indgår i EU/EØS op-

gørelsen, da opgørelsen er pr. ultimo 2020, hvor Storbritannien fortsat var medlem af 

EU. De britiske data udgør 389 ud af 6.503 skyldnere, og gældens værdi udgør ca. 29 mio. 

kr. ud af 396 mio. kr. Fra 2021 og fremefter vil britiske skyldnere indgå i tredjelandekate-

gorien.” 
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