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FINANSMINISTERIET 

19. december 2003

Redegørelse om beretning nr. 13/2002 om statens restanceinddrivelse

Statsrevisoratet har i brev af 25. august 2003 fremsendt beretning nr. 13 2002 om statens

restanceinddrivelse. I det følgende gives en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser,

som beretningen har givet anledning til.

I beretningen konstaterer Rigsrevisionen en række uhensigtsmæssigheder i den nuværende

restanceinddrivelse i staten. Det konstateres bl.a.:

at det gennem et styrket samarbejde mellem myndighederne er muligt at effektivisere

inddrivelsen af statens restancer,  

at regelgrundlaget er unødigt kompliceret,  

at der er uudnyttede muligheder for digitalisering og automatisering på området, herunder

manglende integration af ToldSkats systemer på restanceområdet samt styrkelse af den

systemmæssige integration på tværs af myndighederne,  

at der er risiko for provenutab som følge af uudnyttede muligheder for modregning. 

    

Rigsrevisionen konstaterer endvidere, at de berørte myndigheder har igangsat en række initiativer,

der kan medvirke til en forbedret restanceinddrivelse.

Indledningsvis skal jeg bemærke, at jeg generelt er enig i, at restanceinddrivelsen i det offentlige

ikke fungerer optimalt. En effektivisering af den offentlige restanceinddrivelse vil betyde, at

restancerne vil kunne reduceres, ligesom de administrative udgifter forbundet med

restanceinddrivelsen vil kunne formindskes.

Regeringen har derfor iværksat en række initiativer til en styrkelse af restanceinddrivelsen. For det

første er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Finansministeriet (formand),

Skatteministeriet og Justitsministeriet, som skal analysere inddrivelsesadministrationen og den

samlede restancemasse med henblik på at sikre lavere udgifter og mere effektiv

restanceinddrivelse. Arbejdsgruppen skal bl.a. belyse de økonomiske konsekvenser af et enklere

lovgrundlag, en systemmodernisering samt en enhedsorganisering af den offentlige

restanceinddrivelse.

For det andet er der nedsat et forenklingsudvalg, der arbejder med at forenkle og harmonisere

inddrivelsesreglerne.

Det er endnu for tidligt at redegøre nærmere for indholdet af udvalgsarbejderne.

Det er min opfattelse, at der er igangsat initiativer, som understøtter beretningens anbefalinger.

Statsrevisorerne vil blive orienteret, når resultatet af de igangsatte initiativer foreligger.

Med venlig hilsen

Thor Pedersen


