
  

RIGSREVISIONEN København, den 28. september 2005 

 RN A305/05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notat til statsrevisorerne 

om 

den fortsatte udvikling i sagen om statens restanceinddrivelse 

(beretning nr. 13/02) 

 

1. I mit notat til statsrevisorerne af 16. januar 2004, jf. Endelig betænkning 2002, s. 

269, tilkendegav jeg, at jeg ville følge arbejdet med at effektivisere statens restance-

inddrivelse, herunder resultaterne og arbejdet i regeringens Forenklingsudvalg og ar-

bejdsgruppen med deltagelse af repræsentanter fra Skatteministeriet, Finansministe-

riet og Justitsministeriet om effektivisering af statens restanceinddrivelse. 

 Det fremgik af mit notat, at den tværministerielle arbejdsgruppe skulle belyse kon-

sekvenserne af en enklere lovgivning, en modernisering af it-systemgrundlaget samt 

en enhedsorganisering af den offentlige restanceinddrivelse. Formålet med arbejdet var 

at effektivisere restanceinddrivelsen og nedbringe restancemassen. 

 Rigsrevisionen har som grundlag for dette notat indhentet og behandlet materiale 

fra Skatteministeriet om ministeriets arbejde med at effektivisere restanceinddrivelsen. 

 

2. Der er i forbindelse med kommunalreformen og fusionen af de kommunale skat-

temyndigheder og ToldSkat vedtaget en række love med hensyn til at effektivisere 

restanceinddrivelsen. Det drejer sig om lov nr. 429 af 6. juni 2005 om opkrævning og 

inddrivelse af visse fordringer, lov nr. 430 af 6. juni 2005 om ændring af forskellige 

love og om ophævelse af lov om kommunalt samarbejde om opkrævning og inddri-

velse samt lov nr. 431 af 6. juni 2005 om ændring af forskellig love. Lovene, som 
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træder i kraft den 1. november 2005, udgør første skridt i regeringens samlede reform 

af inddrivelsesområdet, som indebærer, at der i 2007 er én restanceinddrivelsesmyn-

dighed, ét fælles regelgrundlag og ét fælles inddrivelsessystem. 

 

3. Fra og med den 1. november 2005 samles restancer, som i dag inddrives af kom-

munerne, ToldSkat, Inddrivelsesenheden i ToldSkat og politiet, i én ny organisation 

under Skatteministeriet. Borgere og virksomheder med restancer til det offentlige skal 

dermed kun henvende sig ét sted. 

 Det er dog fortsat efter den 1. november 2005 den enkelte kommunale og statslige 

fordringshaver, som skal varetage opkrævningsopgaven, inden fordringen overdrages 

til inddrivelse hos restanceorganisationen. Den enkelte fordringshaver skal skriftligt 

inden overdragelsen af fordringen til inddrivelsesorganisationen underrette skyldne-

ren om dette. 

 Der etableres ligeledes i forbindelse med den nye organisering af restanceinddri-

velsen en ny enstrenget klagestruktur, hvor Landsskatteretten bliver klageinstans for 

hovedparten af alle afgørelser i inddrivelsessager, som restanceorganisationen får til 

inddrivelse.  

 Jeg finder samlet set, at der er tilvejebragt et godt grundlag for at opnå en effektiv 

organisering af restanceinddrivelsen. Jeg har ikke yderligere bemærkninger til punk-

tet. 

 

4. Vedrørende en modernisering af it-systemgrundlaget for opnåelsen af en effektiv 

restanceinddrivelse er der igangsat et projekt ”Ét fælles Inddrivelsessystem”, der fra 

2007 skal levere it-understøttelsen i ét nyt system. I dag foregår it-understøttelsen i 

myndighedernes forskellige systemer, der dog i overgangsfasen frem til 2007 vil bli-

ve reduceret til at udgøre ToldSkats systemer, Den Centrale Inddrivelsesenheds it-sy-

stem og kommunernes inddrivelsessystem. 

 Jeg finder, at der med ministeriets projekt ”Ét fælles Inddrivelsessystem” er taget 

initiativ til at tilvejebringe et effektivt it-grundlag for restanceinddrivelsen fra 2007. 

 

5. Vedrørende forenklinger af lovgivningen på inddrivelsesområdet har Skattemini-

steriet oplyst, at der nu er tilvejebragt en harmoniseret og forenklet lovgivning på 

området, hvilket vil bidrage til større ensartethed i afgørelserne og gennemskuelighed 
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for borgere og virksomheder. Dette vedrører særligt reglerne om lønindeholdelse, hvor 

der ikke vil blive nogen øvre grænse for indeholdelsesprocenten, der tidligere har væ-

ret maks. 20 %, jf. kildeskatteloven.  

 Endelig sikrer loven en mulighed for at udvide udpantningsretten til en række krav, 

hvor der i dag kun er mulighed for at bruge lønindeholdelsesinstrumentet. 

 Jeg finder, at de nævnte forenklinger af lovgivningen vil medvirke til en effektiv 

restanceinddrivelse. Jeg har ikke yderligere bemærkninger til punktet. 

 

6. Jeg anser samlet set ministerens initiativer for at være tilfredsstillende. Med dette 

notat betragter jeg derfor beretningssagen som afsluttet. 

 

 

 

Henrik Otbo 


