
 

 

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 nogle ændringer i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til 
det offentlige. Ændringerne foreslås på baggrund af datalovpakke II – dvs. lov nr. 1239 af 
11. juni 2021 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, skatteforvalt-
ningsloven og dødsboskatteloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel af 
fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og håndtering af indbeta-
linger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl m.v.). 
 
Opskrivning af en fordring mhp. annullation af en nedskrivning foretaget inden fordringens overførsel til 
nyt inddrivelsessystem – § 7, stk. 1, 6. pkt. 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 fik skatteministeren mulighed for at fastsætte regler om, 
hvornår en opskrivning af en fordring anses for at være modtaget med den virkning, at 
der tilskrives rente, herunder hvis der er tale om en opskrivning, der skyldes en fejlagtig 
nedskrivning, som er annulleret af fordringshaveren.  
 
Efter en overførsel af fordringer fra det gamle inddrivelsessystem, DMI, til det nye, 
PSRM, kan der hos restanceinddrivelsesmyndigheden opstå udfordringer og manuelle op-
gaver i de tilfælde, hvor en fordringshaver ønsker at annullere en fejlagtig nedskrivning, 
der blev foretaget, mens den fejlagtigt nedskrevne fordring befandt sig i DMI. Det skyl-
des, at oplysninger om op- og nedskrivninger (transaktionshistorikken) ikke medfølger 
ved en overførsel af fordringer til PSRM. 
 
Bemyndigelsen foreslås udmøntet i en ny bestemmelse, § 7, stk. 1, 6. pkt., i bekendtgø-
relse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige, der for at løse den 
beskrevne udfordring skal bestemme, at opskrivningsfordringer i sådanne tilfælde anses 
for at være modtaget ved registreringen i modtagelsessystemet for PSRM. 
 
Nedskrivning af en fordring, der er opskrevet, mens den befandt sig i et andet inddrivelsessystem – § 7, 
stk. 3, 3. pkt. 
Det fremgår af § 7, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af 
gæld til det offentlige, at ved nedskrivning af en fordring, som tidligere er blevet opskre-
vet, sker nedskrivningen i første omgang på den del af fordringen, som først blev over-
sendt til restanceinddrivelsesmyndigheden. Det gælder dog ikke, hvis formålet med ned-
skrivningen er at annullere en bestemt opskrivningsfordring. 
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Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev der indført en regel om, at hvis fordringshaveren 
over for restanceinddrivelsesmyndigheden oplyser, at en nedskrivning af en fordring, der 
er registreret i PSRM, skal have virkning fra et tidspunkt, hvor fordringen var registreret i 
et andet inddrivelsessystem, dvs. med en ”historisk virkningsdato”, skal restanceinddrivel-
sesmyndigheden, hvis fordringen, mens den var registreret i dette andet inddrivelsessy-
stem, har været genstand for beløbsmæssige ændringer, kunne vælge at tillægge nedskriv-
ningen virkning fra dagen for modtagelsen af oplysningen om nedskrivningen eller en dag 
i umiddelbar forlængelse heraf mod at yde skyldneren en rentegodtgørelse. 
 
Det foreslås med § 7, stk. 3, 3. pkt., i bekendtgørelsen, at der indføres en regel om hånd-
teringen af sådanne nedskrivninger med ”historisk virkningsdato”, hvis nedskrivningen 
vedrører en fordring, der er opskrevet inden fordringens overførsel til PSRM. 
 
Overskydende beløb, der opstår efter modregning, og ompostering m.v. – § 7, stk. 4 og 6, og § 47, nr. 2 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev der indført en korrektionspulje mhp. administra-
tion af overskydende beløb, der opstår i PSRM og hidrører fra modregning, ligesom der 
blev givet mulighed for, at der til puljen i konkrete tilfælde også kan overføres andre over-
skydende beløb. I dag er administrationen af overskydende beløb i PSRM bl.a. reguleret i 
bekendtgørelsens § 47, nr. 2. Denne bestemmelse foreslås tilpasset, så den afspejler de 
nye regler.  
 
Det følger i dag af bekendtgørelsens § 7, stk. 4, at bestemmelsen om gendækning i § 4, 
stk. 5, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige først finder anvendelse, når hele den 
pågældende fordring inklusive renter er dækket. Der er dog også i 4. pkt. en yderligere til-
føjelse vedrørende beløb, der hidrører fra modregning. Bestemmelsen i § 7, stk. 4, fore-
slås nyaffattet, så den tager højde for den nye løsning med en korrektionspulje i modreg-
ningsenheden ”M” samt den administration, som PSRM skal understøtte. 
 
Ved ændringsloven blev skatteministeren også bemyndiget til at fastsætte regler om be-
handling af renter, der er anvendt sammen med udbetalingsfordringen, når en del af belø-
bet senere placeres i korrektionspuljen. Denne bemyndigelse foreslås udmøntet i den fo-
reslåede bestemmelse i bekendtgørelsens § 7, stk. 6.  
 
Klagereglers anvendelsesområde – § 41, stk. 1, 2. pkt., og § 42, stk. 1, 1. pkt. 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev anvendelsesområdet af klagereglerne i § 17 i lov om 
inddrivelse af gæld til det offentlige udvidet til også at omfatte Skatteforvaltningens afgø-
relser om modregning med fordringer under opkrævning, når modregningen gennemfø-
res på baggrund af en beslutning, der træffes af restanceinddrivelsesmyndigheden. Her-
med blev bemyndigelsen for skatteministeren til at fastsætte nærmere regler om klagead-
gangen tilsvarende udvidet til også at omfatte sådanne afgørelser. De foreslåede ændrin-
ger skal udmønte dette ved tilsvarende at udvide anvendelsesområdet for klagereglerne i 
bekendtgørelsen, så der gælder ens regler for alle klager omfattet af § 17 i lov om inddri-
velse af gæld til det offentlige. 
 
Forenkling af reglerne om indhold af modregningsbreve – § 44, stk. 2 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev skatteministeren givet mulighed for at fastsætte 
regler om, hvilke oplysninger restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om 
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modregning skal indeholde. Dette skal understøtte automatisk modregning i restanceind-
drivelsesmyndighedens inddrivelsessystemer og samtidig gøre modregningsbrevene lettere 
for skyldneren at læse og forstå. Denne bemyndigelse foreslås udmøntet med den nye be-
stemmelse i § 44, stk. 2. 
 
Undladelse af modregning med visse udbetalinger – § 46 a 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev skatteministerens mulighed for at fastsætte regler 
om, at restanceinddrivelsesmyndigheden i visse tilfælde kan undlade at anvende udbetalin-
ger til modregning, udvidet til også at omfatte tilfælde, hvor modregningen ikke kan gen-
nemføres automatisk, herunder når omkostningerne forbundet med manuel sagsbehand-
ling ikke står mål med provenuet. Udvidelsen af bemyndigelsen foreslås udmøntet med 
den nye bestemmelse i § 46 a. 
 
Korrektionspuljen i DMI – konsekvensændringer i § 49, nr. 1 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev reglerne om korrektionspuljen i DMI fastsat ved 
lov (§ 18 j, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige). I dag findes bestemmel-
sen om korrektionspuljen i § 49, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om ind-
drivelse af gæld til det offentlige. Det foreslås, at bestemmelsen nyaffattes, så den afspejler 
ordlyden i lovens § 18 j, stk. 1. 
 
Administration af ”låste betalinger” – § 50, stk. 4 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev der med § 18 j, stk. 2-7, i lov om inddrivelse af 
gæld til det offentlige indført regler om administrationen af såkaldte ”låste betalinger”, 
som opstår, når den eller de fordringer, som en indbetaling skulle have dækket, er ramt af 
tvivl om fordringens retskraft eller mistanke om datafejl af en sådan karakter, at fordrin-
gen vurderes ikke lovligt at kunne dækkes. ”Låste indbetalinger” er således en betegnelse 
for indbetalinger, der ikke uden nærmere afklaring kan placeres, fordi de for skyldneren 
registrerede fordringer ikke er inddrivelsesparate. Der foreslås i § 50, stk. 4, i bekendtgø-
relse nr. 188 af 9. marts 2020 om dækningsrækkefølgen, når der er behov for vurderinger 
af retskraft og datafejl hos fordringer, der er under inddrivelse eller er under opkrævning, 
en justering, så det sikres, at låste indbetalinger som forudsat med de nye regler om låste 
betalinger vil kunne blive ”låst” til et bestemt gældsbillede i en periode på som udgangs-
punkt 6 måneder. 
 
Fravigelse af dækningsrækkefølgen ved modregning – § 50, stk. 5 
Ved lov nr. 1239 af 11. juni 2021 blev der foretaget en ændring i § 18 b i lov om inddri-
velse af gæld til det offentlige. Ændringen danner grundlag for en justering af bekendtgø-
relsens § 50, stk. 5, om fravigelse af dækningsrækkefølgen ved modregning. Det foreslås 
med ændringen af § 50, stk. 5, i bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020, at der er mulig-
hed for at fravige dækningsregler i særlovgivningen, fx kildeskatteloven, ved modregning 
under opkrævning. 
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