
 

 

Høringsnotat vedr. bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 
 

Med vedlagte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af 

gæld til det offentlige foreslås en række ændringer, der udmønter de foreslåede bemyndi-

gelser i L 162, forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, 

opkrævningsloven og forskellige andre love (Modregning med opkrævningsfordringer og 

udskydelse af betalingsfrist ved banklukkedage m.v.), der blev fremsat den 6. februar 

2019. 

 

Lovforslaget går ud på at skabe et sikkert hjemmelsgrundlag for modregningen med for-

dringer, der er under opkrævning hos fordringshaverne. Derfor foreslås det, at skattemini-

sterens eksisterende bemyndigelse til at fastsætte regler om at kunne springe fordringer over 

i dækningsrækkefølgen udvides. Behovet for ændringen skyldes, at det ikke altid er muligt 

at nå at afklare og fjerne datafejl og validere retskraften af fordringer inden for udbetalings-

fristen, hvilket hæmmer en effektiv proces.  

 

Af hensyn til at have tilstrækkeligt med fordringer, der er klar til inddrivelse, foreslås det 

også i lovforslaget, at restanceinddrivelsesmyndigheden kan foretage en hensigtsmæssig 

prioritering af, hvilke af fordringshavernes fordringer der skal valideres for datafejl først, 

med henblik på at kunne afvikle modregningen på en hurtig og effektiv måde.  

 

I udkastet til ændringsbekendtgørelse foretages derfor de nødvendige ændringer i §§ 47-48, 

der vedrører særlige regler for paralleldrift i henholdsvis DMI og det nye inddrivelsessy-

stem, og §49, der vedrører arbejdet med retskraftvurderinger.  

 

I § 47, nr. 2, og § 48 foretages ændringer, der beskriver, hvordan restanceinddrivelsesmyn-

digheden kan anvende et beløb på tværs af de to systemer i paralleldriften.  

 

I § 49 foretages de nødvendige ændringer, i forhold til muligheden for at restanceinddrivel-

sesmyndigheden ved modregning med fordringer under opkrævning eller under inddrivelse 

kan springe en fordring over i dækningsrækkefølgen, hvis fordringen har tvivlsom retskraft 

eller er ramt af en datafejl, eller der er mistanke herom.  
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