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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige 

 

 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 300 af 29. marts 2017 om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages 

følgende ændringer: 

 

1. § 4, stk. 4, affattes således: 

   »Stk. 4. Renter, der oversendes, efter at hovedkravet fuldt ud er blevet dækket hos 

restanceinddrivelsesmyndigheden eller indfriet af skyldner over for fordringshaver, mens det 

var under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, dækkes indbyrdes efter stk. 3, 2., 

4. og 5. pkt. I forhold til øvrige fordringer under inddrivelse dækkes de i 1. pkt. nævnte renter 

på den plads i dækningsrækkefølgen, som hovedkravet ville have, hvis hovedkravet fortsat 

var under inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden. Renter, der oversendes, efter at 

hovedkravet fuldt ud er blevet indfriet, mens det var under opkrævning hos fordringshaver, 

dækkes indbyrdes efter stk. 3, 2. pkt. I forhold til øvrige fordringer under inddrivelse dækkes 

de i 3. pkt. nævnte renter på den plads i dækningsrækkefølgen, som hovedkravet ville have 

fået, hvis hovedkravet var blevet oversendt samtidig med renterne.« 

 

2. § 6 affattes således: 

 »§ 6. Hvis et pengeinstitut afviser at honorere en betaling, der er anvendt til helt eller delvist 

at dække en fordring, ophæves dækningen af fordringen. Senere dækninger fastholdes, idet en 

senere dækning, der helt eller delvist har dækket en hovedfordring, dog, i det omfang det er 

nødvendigt, ophæves med henblik på at kunne dække de renter af hovedfordringen, hvis 

dækning blev ophævet efter 1. pkt. Den efter 2. pkt. gennemførte dækning af renter har 

virkning fra samme tidspunkt som den dækning, der ophæves efter 2. pkt. 

  

3. § 7 affattes således: 

 »§ 7. Opskrivning af en fordrings beløb kan ske ved oversendelse af en særskilt fordring på 

det opskrevne beløb (opskrivningsfordring). Opskrivning af opkrævningsrenter sker dog ikke 

ved oversendelse af en opskrivningsfordring, men ved oversendelse af en ny rentefordring 

med den samme renteperiode som den fordring, der ønskes opskrevet. En 

opskrivningsfordring anses for modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden, når 

opskrivningsfordringen er registreret i modtagelsessystemet. Dette gælder dog ikke, hvis de 

oversendte oplysninger om den fordring, der opskrives, er i høring efter § 4, stk. 2. 2. pkt., i 

hvilket tilfælde opskrivningsfordringen anses for modtaget samtidig med den fordring, der 

opskrives. 3. pkt. gælder heller ikke, hvis der er tale om en opskrivning, der skyldes en 

nedskrivning, som er annulleret af fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaver 

opkræver fordringen, fordi fordringen ved en fejltagelse blev anset for at være dækket, mens 

den var under inddrivelse, i hvilket tilfælde opskrivningsfordringen anses for modtaget 
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samtidig med den fordring, der opskrives. En opskrivningsfordring får plads i 

dækningsrækkefølgen umiddelbart efter den fordring, der opskrives. Hvis den fordring, der 

opskrives, er blevet dækket helt eller nedskrevet helt, får opskrivningsfordringen den plads i 

dækningsrækkefølgen, som den opskrevne fordring ville have haft, hvis den ikke var dækket 

helt eller nedskrevet helt. Inddrivelsesrenter af opskrivningsfordringen dækkes dog 

umiddelbart før opskrivningsfordringen. Hvis der modtages flere opskrivningsfordringer 

vedrørende samme krav, dækkes disse indbyrdes i henhold til dækningsrækkefølgen i § 4, stk. 

2, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

 Stk. 2. En fordring, der er oversendt til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, 

kan nedskrives af fordringshaver eller den, der på vegne af fordringshaver har oversendt 

fordringen til restanceinddrivelsesmyndigheden, hvis der er sket indbetaling til 

fordringshaver, eller hvis en del af fordringen ved en fejl er sendt til inddrivelse hos 

restanceinddrivelsesmyndigheden, eller hvis opkrævningsgrundlaget har ændret sig. 

Stk. 3. Ved nedskrivning af en fordring, som tidligere er blevet opskrevet, sker 

nedskrivningen i første omgang på den del af fordringen, som først blev oversendt til 

restanceinddrivelsesmyndigheden. Det gælder dog ikke, hvis formålet med nedskrivningen er 

at annullere en bestemt opskrivningsfordring.  

 Stk. 4. § 4, stk. 5, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige anvendes alene på et 

overskydende beløb, når hele den fordring, som det overskydende beløb vedrører, inklusive 

renter er blevet dækket. Er hele fordringen inklusive renter på tidspunktet for 

restanceinddrivelsesmyndighedens anvendelse af et overskydende beløb ikke dækket, 

anvendes det overskydende beløb til dækning på den resterende del af fordringen inklusive 

renter. Resterer der herefter et overskydende beløb, anvendes dette til dækning i 

overensstemmelse med § 4, stk. 3, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. 

 Stk. 5. Opstår der ved en nedskrivning af en opskrevet fordring et overskydende beløb, og 

findes der opskrivningsfordringer til den fordring, som nedskrives, anvendes det 

overskydende beløb først til dækning af en eventuel resterende del af den opskrevne fordring 

inklusive renter. Dernæst dækkes den opskrevne fordrings opskrivningsfordringer og disses 

renter. Dækningen efter 2. pkt. anvendes dog ikke, såfremt det overskydende beløb hidrører 

fra en indsats, som den nedskrevne fordring er eller har været omfattet af, og som på 

tidspunktet for restanceinddrivelsesmyndighedens anvendelse af det overskydende beløb ikke 

omfatter den eller de opskrivningsfordringer, som kan dækkes helt eller delvist.« 

 

4. § 10, stk. 1, 2. pkt., affattes således:  

 »Afgørelsen træffes over for personer på grundlag af en beregnet betalingsevne, svarende til 

en procentdel (afdragsprocent) af skyldnerens årlige nettoindkomst opgjort som den årlige 

indkomst inkl. indtægter omfattet af § 17, fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, 

pensionsindbetalinger efter § 19, stk. 4, nr. 2, litra a, ATP-bidrag og skat, jf. dog stk. 6 og 

11.« 

 

5. § 10, stk. 1, 4. og 5. pkt., affattes således:  

 »Varslet skal angive den beregnede betalingsevne, det beregnede månedlige afdrag efter stk. 

2, hvilken nettoindkomst, der er lagt til grund ved beregning af betalingsevnen, hvilke 

fordringer, der er omfattet af varslet, og hvad den samlede gæld omfattet af varslet er. 

Sammen med varslet skal restanceinddrivelsesmyndigheden stille et budgetskema til rådighed 

for skyldneren og oplyse, at skyldneren kan udfylde og indsende skemaet inden for 14 dage, 

jf. stk. 6.« 
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6. § 10, stk. 2-5, affattes således:  

 »Stk. 2. Det månedlige beløb, som skal afdrages, svarer til den efter stk. 1 beregnede årlige 

betalingsevne delt med 12 og afrundet nedad til nærmeste hele eller halve hundrede kroner. 

 Stk. 3. Når afdragsordningen er fastsat efter stk. 1, anses skyldneren for at have overladt et 

rimeligt rådighedsbeløb til sig og sin familie, jf. dog stk. 6. 

 Stk. 4. Oplysninger fra indkomstregisteret lægges til grund ved fastsættelsen af den årlige 

nettoindkomst efter stk. 1. Seneste måneds indkomst, jf. stk. 1, som er tilgængelig for 

restanceinddrivelsesmyndigheden på beregningstidspunktet, omregnet til årsindkomst ved at 

gange med 12, anvendes som grundlag for beregningen af det månedlige afdragsbeløb. 

Indkomstoplysninger for en måned anses for at være tilgængelige for 

restanceinddrivelsesmyndigheden efter udløbet af fristen for indberetning, jf. § 4, stk. 1, i lov 

om et indkomstregister. Hvis den anvendte måneds indkomst i indkomstregisteret afviger fra 

den forudgående måneds indkomst, anvendes den måneds indkomst, hvor indkomsten er 

lavest, som grundlag for beregningen af indkomsten efter stk. 1. Den anvendte måneds 

arbejdsmarkedsbidrag og A-skat omregnes ved at gange med 12 til et årligt fradrag, der 

fratrækkes ved fastsættelsen af den årlige nettoindkomst efter stk. 1. 

 Stk. 5. Hvis der ikke foreligger oplysninger fra indkomstregisteret om skyldnerens indkomst 

inden for de forudgående 3 måneder, fastsættes afdragsordningen i stedet på grundlag af 

seneste årsopgørelse, som på beregningstidspunktet er tilgængelig i 

restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsessystemer. Nettoindkomsten efter stk. 1 

fastsættes i så fald til den i årsopgørelsen opgjorte personlige indkomst med tillæg af positiv 

nettokapitalindkomst og med fradrag af summen af den i årsopgørelsen beregnede bundskat, 

topskat, kommuneskat og kirkeskat. Hvis der ikke foreligger oplysninger om skyldnerens 

indkomst inden for de seneste 2 indkomstår, kan afdragsordninger i stedet fastsættes med 

udgangspunkt i gældens størrelse.« 

 

7. § 10, stk. 8, affattes således:  

 »Stk. 8. Forældre til børn under 18 år betragtes som forsørgere.« 

 

8. § 13, stk. 3-5, affattes således: 

   »Stk. 3. Ved afgørelsen om lønindeholdelse skal der overlades skyldneren det nødvendige til 

eget og familiens underhold. Dette anses for at være tilfældet, når lønindeholdelsesprocenten 

fastsættes som afdragsprocenten efter reglerne i § 10, stk. 1, ganget med den årlige 

nettoindkomst efter samme bestemmelse, divideret med samme nettoindkomst reduceret med 

det årlige fradragsbeløb efter skattekortet og ganget med 100 minus trækprocenten efter 

forskudsopgørelsen, jf. dog stk. 7. Hvis den således beregnede lønindeholdelsesprocent ikke 

er et helt tal, nedrundes den til nærmeste hele procent. Hvis den lønindeholdelsesprocent, der 

er fastsat efter 2. og 3. pkt., må antages at føre til overdækning af gælden, som denne er 

opgjort i varslet, inden for den første måned, hvor der foretages lønindeholdelse, fastsættes en 

reduceret lønindeholdelsesprocent. Ved vurderingen af, om overdækning af gælden vil ske, 

medregnes gebyr for afgørelsen og renter, som måtte påløbe frem til førstkommende 

månedsskifte, efter at lønindeholdelsen kan iværksættes. Den reducerede 

lønindeholdelsesprocent, der modsvarer det opgjorte beløb, rundes op til nærmeste hele 

procent. Den samlede indeholdelsesprocent efter kildeskattelovens § 48, stk. 4, kan ikke 

overstige 100 pct. 

 Stk. 4. Restanceinddrivelsesmyndigheden skal skriftligt varsle skyldneren om, at 

lønindeholdelse agtes iværksat. Varslet skal angive betalingsevnen efter § 10, stk. 1, og 

hvilken indkomst, der er lagt til grund ved beregningen af betalingsevnen. Varslet skal 
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endvidere angive den beregnede lønindeholdelsesprocent efter reglerne i stk. 3, 2. og 3. pkt., 

jf. dog kapitel 7. Varslet skal herudover indeholde oplysning om, at 

restanceinddrivelsesmyndigheden efter fornyet varsel kan ændre lønindeholdelsesprocenten, 

hvis skyldners økonomiske forhold ændrer sig før eller efter iværksættelsen af 

lønindeholdelsen. Sammen med varslet om lønindeholdelse skal 

restanceinddrivelsesmyndigheden stille et budgetskema til rådighed for skyldneren og oplyse, 

at skyldneren kan udfylde og indsende skemaet, og at oplysningerne vil indgå i vurderingen 

af, om lønindeholdelse kan gennemføres og med hvilken indeholdelsesprocent. Skyldneren 

skal have en frist på mindst 14 dage til indsendelse af budgetskemaet. 

 Stk. 5. Indsender skyldneren ikke budgetskemaet, kan lønindeholdelsen iværksættes i 

overensstemmelse med varslet eller med en reduceret lønindeholdelsesprocent, jf. stk. 3, 4. 

pkt., eller med en justeret lønindeholdelsesprocent, jf. stk. 3, 7. pkt. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden underretter straks skyldneren om afgørelsen. 

Underretningen skal være skriftlig og angive gældens art og størrelse.« 

 

9. § 13, stk. 8, affattes således: 

 »Stk. 8. Hvis restanceinddrivelsesmyndigheden modtager en restance til inddrivelse, og 

skyldner i forvejen har en restance, der inddrives ved lønindeholdelse, kan 

restanceinddrivelsesmyndigheden iværksætte lønindeholdelse uden forudgående varsel, 

herunder kan lønindeholdelsen foretages med lønindeholdelsesprocenten efter stk. 3, 2. og 3. 

pkt., henholdsvis kapitel 7, bortset fra § 18, stk. 1, 4. pkt., uanset at der er foretaget 

lønindeholdelse med en reduceret lønindeholdelsesprocent efter stk. 3, 4. pkt., eller § 18, stk. 

1, 4. pkt., eller en justeret lønindeholdelsesprocent efter stk. 3, 7. pkt. 

Restanceinddrivelsesmyndigheden vurderer, hvornår der skal træffes en ny afgørelse efter 1. 

pkt.« 

 

10. I § 13, stk. 9, 2. pkt., ændres »Ved en forhøjelse af lønindeholdelsesprocenten eller det 

indeholdte beløb« til: »Hvis den ændrede afgørelse baseres på en vurdering af, at skyldners 

betalingsevne er forhøjet,«. 

 

11. I § 14, stk. 3, 1. pkt., og § 18, stk. 1, 1. pkt., udgår »inkl. A-indkomst omfattet af § 17«. 

 

12. § 14, stk. 3, 4. pkt., ophæves. 

 

13. § 14, stk. 4, affattes således: 

 »Stk. 4. Oplysninger fra indkomstregisteret lægges til grund ved beregning af A-indkomsten. 

Seneste måneds A-indkomst, som er tilgængelig for restanceinddrivelsesmyndigheden på 

beregningstidspunktet, anvendes som delgrundlag for beregning af den særskilte 

lønindeholdelsesprocent. Indkomstoplysninger for en måned anses for at være tilgængelige 

for restanceinddrivelsesmyndigheden efter udløbet af fristen for indberetning, jf. § 4, stk. 1, i 

lov om et indkomstregister. Hvis den anvendte måneds A-indkomst i indkomstregisteret 

afviger fra den forudgående måneds A-indkomst, anvendes den måneds indkomst, hvor 

indkomsten er højest. Den særskilte lønindeholdelse sker med en procentdel (særskilt 

lønindeholdelsesprocent) af den beregnede eller godskrevne A-indkomst reduceret med 

fradragsbeløbet efter skattekortet.« 

 

14. I § 14, stk. 6, 3. pkt., udgår »eller det indeholdte beløb«. 
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15. I § 18, stk. 1, 4. pkt., ændres »væsentlig overdækning af gælden, kan der fastsættes« til: 

»overdækning af gælden, som denne er opgjort i varslet, inden for den første måned, hvor der 

foretages lønindeholdelse, fastsættes«. 

 

16. Efter § 18, stk. 1, 4. pkt., indsættes som 5. og 6. pkt.:  

»Ved vurderingen af, om overdækning af gælden vil ske, medregnes gebyr for afgørelsen og 

renter, som måtte påløbe frem til førstkommende månedsskifte, efter at lønindeholdelsen kan 

iværksættes. Den reducerede lønindeholdelsesprocent, der modsvarer det opgjorte beløb, 

rundes op til nærmeste hele procent.«  

 

17. I § 47, nr. 1, indsættes efter »på hvert system for sig«: », jf. dog nr. 3, 2. pkt.« 

 

18. § 47, nr. 3, affattes således: 

 »3) Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelsesindsats over for en skyldner, herunder 

afdragsordning, lønindeholdelse, udlæg eller erindringsskrivelse, kan foretages i hvert system 

for sig og omfatte fordringer, der alene er registreret i det enkelte system og lovligt kan 

inddrives. Hvis en inddrivelsesindsats omfatter fordringer fra begge systemer, gælder 

dækningsrækkefølgen i § 4 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Modregning kan 

foretages via et andet system end det system, hvor fordringerne er registreret.« 

 

 

§ 2 

 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2017. 

 

Skatteministeriet, den 

 

 

Karsten Lauritzen / Annemette Ottosen 


