
Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan
indikere det.

Til: Allan Caspersen (AC@skm.dk), Skatteministeriet (skm@skm.dk)
Fra: Marianne Abildtrup (mab@advokatsamfundet.dk)
Titel: Sv: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933 (Sagsnr.: 2021 - 2681)
Sendt: 10-09-2021 13:10

Tak for henvendelsen.
 
Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.
 
Med venlig hilsen
 
Marianne Abildtrup
Direktionssekretær
Direkte +45 33 96 97 79

Advokatsamfundet · Kronprinsessegade 28 · 1306 København K
Telefon +45 3396 9798 · www.advokatsamfundet.dk
 

Til: hoering@3f.dk (hoering@3f.dk), Postkasse - Advokatsamfundet (postkasse@advokatsamfundet.dk),
'ast@ast.dk' (ast@ast.dk), Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (ae@ae.dk), 'pote@atp.dk' (pote@atp.dk),
Retssikkerhed (Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk), info@bryggeriforeningen.dk
(info@bryggeriforeningen.dk), 'info@businessdanmark.dk' (info@businessdanmark.dk), brd@brd.dk
(brd@brd.dk), 'bmf@fida.dk' (bmf@fida.dk), Cepos (info@cepos.dk (info@cepos.dk), Cevea (cevea@cevea.dk
(cevea@cevea.dk), politik@shareholders.dk (politik@shareholders.dk), Dansk Arbejdersgiverforening
(da@da.dk (da@da.dk), Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk (info@danskbyggeri.dk), de@de.dk (de@de.dk),
'info@danskenergi.dk' (info@danskenergi.dk), hoeringssager@danskerhverv.dk
(hoeringssager@danskerhverv.dk), mail@danskfjernvarme.dk (mail@danskfjernvarme.dk), Dansk Told - og
Skatteforbund (dts@dts.dk), Danske Advokater (mail@danskeadvokater.dk), info@danskevv.dk
(info@danskevv.dk), 'danva@danva.dk' (danva@danva.dk), dt@datatilsynet.dk (dt@datatilsynet.dk),
MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk (MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk), 'dommerforeningen@gmail.dk'
(dommerforeningen@gmail.dk), hoering@di.dk (hoering@di.dk), post@domstolsstyrelsen.dk
(post@domstolsstyrelsen.dk), letbyrder@erst.dk (letbyrder@erst.dk), EjendomDanmark (info@ejd.dk),
'Ejerlejlighedernes Landsforening ' (ejl@ejl.dk), 'fdm@fdm.dk' (fdm@fdm.dk), 'fh@fho.dk' (fh@fho.dk),
mail@finansdanmark.dk (mail@finansdanmark.dk), 'post@finansforbundet.dk' (post@finansforbundet.dk),
'Finanstilsynet@ftnet.dk' (Finanstilsynet@ftnet.dk), Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS
(FDS@sanst.dk), 'fdr@fdr.dk' (fdr@fdr.dk), fp@forsikringogpension.dk (fp@forsikringogpension.dk), fsr@fsr.dk
(fsr@fsr.dk), Mette B. Larsen (mbl@fsr.dk), hofor@hofor.dk (hofor@hofor.dk), hoering@horesta.dk
(hoering@horesta.dk), 'isobro@isobro.dk' (isobro@isobro.dk), itb@itb.dk (itb@itb.dk), Justitia (info@justitia-
int.org), Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk), kontakt@kraka.org (kontakt@kraka.org), ka@ka.dk
(ka@ka.dk), row@krifa.dk (row@krifa.dk), info@lf.dk (info@lf.dk), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk),
ms@ms.dk (ms@ms.dk), lak@ms.dk (lak@ms.dk), 'nationalbanken@nationalbanken.dk'
(nationalbanken@nationalbanken.dk), post@udsatte.dk (post@udsatte.dk), oxfamibis@oxfamibis.dk
(oxfamibis@oxfamibis.dk), skat@seges.dk (skat@seges.dk), sanst@sanst.dk (sanst@sanst.dk),
SMV@SMVdanmark.dk (SMV@SMVdanmark.dk), Jesper Kiholm Andersen (Jesper.Kiholm@SKTST.DK),
'pote@atp.dk' (pote@atp.dk), 'aeldresagen@aeldresagen.dk' (aeldresagen@aeldresagen.dk)

Fra: Allan Caspersen (AC@skm.dk)
Titel: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 16-08-2021 14:10

 
Til høringsparterne
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.advokatsamfundet.dk%2F&data=04%7C01%7Cac%40skm.dk%7Cf5e0514c5e014519b13608d9744bb2da%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637668690735387091%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=joSXHgm04ss2tLa9GKxRClIVEaekEOCKqyEa8AkN4qI%3D&reserved=0
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Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 

 

Te l +45 3341 1200 

 
ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre k l. 9.00-15.00 

 

  

 

 

Skatteministeriet 

Departementet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

 

 

Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

inddrivelse af gæld til det offentlige. - Skatteministeriets j.nr. 

2021-4933. 

 

Ankestyrelsen har ingen bemærkninger.  

 

Venlig hilsen 

 

Ankestyrelsen  

19. august 2021 



aKøbenhavns Byret

Skatteministeriet
Departernentet

Præsidenten
Dotuh uset. Nytorv 25
1450 København K.
TI[ 996870 IS
CVR 2 I 65 95 09
ad ni k bli dø nis t( I I. d k
,J.nr. 21/19438

Den 23. august 2021

Ved en mail af 16. august 2021 har Skatteministeriet anmodet om eventuelle bemærkninger til

høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til

det offentlige.

Jeg skal i den anledning på vegne af byretspræsidenterne oplyse, at byretterne ikke ønsker at

udtale sig om udkastet.

Der henvises til J.nr. 2021-4933.

Med venlig

Søre



Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Allan Caspersen (AC@skm.dk)
Fra: Flemming Dreesen (FLD@da.dk)
Titel: VS: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 03-09-2021 15:03
Bilag: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.pdf; Høringsnotat om

ændringsbekendtgørelse.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf;

Kære SKAT

 

DA har ingen bemærkninger.

 
Med venlig hilsen

 

Flemming Dreesen

Ansættelsesretschef

 

 

Fra: Allan Caspersen <AC@skm.dk> 
Sendt: 16. august 2021 14:11
Til: hoering@3f.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; AErådet (ae@ae.dk) <ae@ae.dk>;
ATP (Pote@atp.dk) <Pote@atp.dk>; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>;
'info@bryggeriforeningen.dk' <info@bryggeriforeningen.dk>; 'info@businessdanmark.dk'
<info@businessdanmark.dk>; 'brd@brd.dk' <brd@brd.dk>; 'bmf@fida.dk' <bmf@fida.dk>; Cepos (info@cepos.dk)
<info@cepos.dk>; Cevea (cevea@cevea.dk) <cevea@cevea.dk>; politik@shareholders.dk; Dansk
Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>; Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk) <info@danskbyggeri.dk>; Dansk
Ejendomsmæglerforening (de@de.dk) <de@de.dk>; 'info@danskenergi.dk' <info@danskenergi.dk>; Dansk Erhverv
(hoeringssager@danskerhverv.dk) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; Dansk Told &
Skatteforbund (dts@dts.dk) <dts@dts.dk>; mail@danskeadvokater.dk; 'info@danskevv.dk' <info@danskevv.dk>;
'danva@danva.dk' <danva@danva.dk>; 'Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk)' <dt@datatilsynet.dk>;
MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; 'dommerforeningen@gmail.dk' <dommerforeningen@gmail.dk>;
'hoering@di.dk' <hoering@di.dk>; 'Domstolsstyrelsen (post@domstolsstyrelsen.dk)' <post@domstolsstyrelsen.dk>;
letbyrder@erst.dk; info@ejd.dk; 'Ejerlejlighedernes Landsforening ' <ejl@ejl.dk>; 'fdm@fdm.dk' <fdm@fdm.dk>;
'fh@fho.dk' <fh@fho.dk>; mail@finansdanmark.dk; post@finansforbundet.dk; 'Finanstilsynet@ftnet.dk'
<Finanstilsynet@ftnet.dk>; Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) <FDS@sanst.dk>; 'fdr@fdr.dk'
<fdr@fdr.dk>; Forsikring & Pension <fp@forsikringogpension.dk>; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; 'hofor@hofor.dk'
<hofor@hofor.dk>; 'hoering@horesta.dk' <hoering@horesta.dk>; 'isobro@isobro.dk' <isobro@isobro.dk>;
'itb@itb.dk' <itb@itb.dk>; 'info@justitia-int.org' <info@justitia-int.org>; 'Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk)'
<kl@kl.dk>; 'kontakt@kraka.org' <kontakt@kraka.org>; ka@ka.dk; row@krifa.dk; 'Landbrug & Fødevare (info@lf.dk)'
<info@lf.dk>; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>; ms@ms.dk; lak@ms.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk;
post@udsatte.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk; skat@seges.dk; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>;
SMV@SMVdanmark.dk; Jesper Kiholm Andersen <Jesper.Kiholm@SKTST.DK>; 'ATP (Pote@atp.dk)' <Pote@atp.dk>;
'aeldresagen@aeldresagen.dk' <aeldresagen@aeldresagen.dk>
Emne: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -
Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
 
 
Til høringsparterne
 
Skatteministeriet gennemfører hermed høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af
gæld til det offentlige.
 
Vedhæftet er:
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Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: Allan Caspersen (AC@skm.dk)
Fra: Lene Nielsen (LNI@DI.DK)
Titel: RE: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 14-09-2021 11:28

Til Skatteministeriet
 
Skatteministeriet har 16. august 2021 (j.nr. 2021-4933) udbedt sig Dansk Industris bemærkninger til et udkast til
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.
 
I den anledning bemærkes, at udkastet til bekendtgørelse ikke giver DI anledning til bemærkninger.
 
Jeg beklager den for sene besvarelse.
 
 
Med venlig hilsen

Lene Nielsen
Chefkonsulent

(+45) 3377 3563
(+45) 2949 4402 (Mobil)
lni@di.dk
di.dk

 
Læs, hvordan DI behandler og beskytter 
persondata i DI’s Privatlivspolitik

Fra: Allan Caspersen 
Sendt: 16. august 2021 14:11
Til: hoering@3f.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; AErådet (ae@ae.dk) <ae@ae.dk>;
ATP (Pote@atp.dk) <Pote@atp.dk>; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>;
'info@bryggeriforeningen.dk' <info@bryggeriforeningen.dk>; 'info@businessdanmark.dk'
<info@businessdanmark.dk>; 'brd@brd.dk' <brd@brd.dk>; 'bmf@fida.dk' <bmf@fida.dk>; Cepos (info@cepos.dk)
<info@cepos.dk>; Cevea (cevea@cevea.dk) <cevea@cevea.dk>; politik@shareholders.dk; Dansk
Arbejdersgiverforening (da@da.dk) <da@da.dk>; Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk) <info@danskbyggeri.dk>;
Dansk Ejendomsmæglerforening (de@de.dk) <de@de.dk>; 'info@danskenergi.dk' <info@danskenergi.dk>; Dansk
Erhverv (hoeringssager@danskerhverv.dk) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; Dansk
Told & Skatteforbund (dts@dts.dk) <dts@dts.dk>; mail@danskeadvokater.dk; 'info@danskevv.dk'
<info@danskevv.dk>; 'danva@danva.dk' <danva@danva.dk>; 'Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk)'
<dt@datatilsynet.dk>; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; 'dommerforeningen@gmail.dk'
<dommerforeningen@gmail.dk>; 'hoering@di.dk' <hoering@di.dk>; 'Domstolsstyrelsen
(post@domstolsstyrelsen.dk)' <post@domstolsstyrelsen.dk>; letbyrder@erst.dk; info@ejd.dk; 'Ejerlejlighedernes
Landsforening ' <ejl@ejl.dk>; 'fdm@fdm.dk' <fdm@fdm.dk>; 'fh@fho.dk' <fh@fho.dk>; mail@finansdanmark.dk;
post@finansforbundet.dk; 'Finanstilsynet@ftnet.dk' <Finanstilsynet@ftnet.dk>; 'Foreningen af Danske
Skatteankenævn (FDS@skat.dk)' <FDS@skat.dk>; 'fdr@fdr.dk' <fdr@fdr.dk>; Forsikring & Pension
<fp@forsikringogpension.dk>; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; 'hofor@hofor.dk' <hofor@hofor.dk>; 'hoering@horesta.dk'
<hoering@horesta.dk>; 'isobro@isobro.dk' <isobro@isobro.dk>; 'itb@itb.dk' <itb@itb.dk>; 'info@justitia-int.org'
<info@justitia-int.org>; 'Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk)' <kl@kl.dk>; 'kontakt@kraka.org'
<kontakt@kraka.org>; ka@ka.dk; row@krifa.dk; 'Landbrug & Fødevare (info@lf.dk)' <info@lf.dk>;

mailto:lni@di.dk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdi.dk%2F&data=04%7C01%7CAC%40skm.dk%7C418d6f7ffd4447db86a708d97761f89d%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637672084938393993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LmlvL07NLyQ9OloL6HqFSwuLisG7o0n5eY4wFcx7rYA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdi.dk%2FPages%2FForsiden.aspx&data=04%7C01%7CAC%40skm.dk%7C418d6f7ffd4447db86a708d97761f89d%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637672084938403948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qQ4a4LhwJRHLNem49HviEVm2E6983AWN%2FYhIAj8Jq28%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdi.dk%2Fprivatlivspolitik&data=04%7C01%7CAC%40skm.dk%7C418d6f7ffd4447db86a708d97761f89d%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637672084938413901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KndlP%2B2fH%2Fmks0T2m0qhI%2FJBAK%2Ba%2BspgggSEOVMAh9A%3D&reserved=0
mailto:hoering@3f.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:ast@ast.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk
mailto:info@bryggeriforeningen.dk
mailto:info@businessdanmark.dk
mailto:brd@brd.dk
mailto:bmf@fida.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:politik@shareholders.dk
mailto:da@da.dk
mailto:da@da.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:de@de.dk
mailto:de@de.dk
mailto:info@danskenergi.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:mail@danskeadvokater.dk
mailto:info@danskevv.dk
mailto:danva@danva.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk
mailto:dommerforeningen@gmail.dk
mailto:hoering@di.dk
mailto:post@domstolsstyrelsen.dk
mailto:post@domstolsstyrelsen.dk
mailto:letbyrder@erst.dk
mailto:info@ejd.dk
mailto:ejl@ejl.dk
mailto:fdm@fdm.dk
mailto:fh@fho.dk
mailto:mail@finansdanmark.dk
mailto:post@finansforbundet.dk
mailto:Finanstilsynet@ftnet.dk
mailto:FDS@skat.dk
mailto:FDS@skat.dk
mailto:fdr@fdr.dk
mailto:fp@forsikringogpension.dk
mailto:fsr@fsr.dk
mailto:mbl@fsr.dk
mailto:hofor@hofor.dk
mailto:hoering@horesta.dk
mailto:isobro@isobro.dk
mailto:itb@itb.dk
mailto:info@justitia-int.org
mailto:kl@kl.dk
mailto:kl@kl.dk
mailto:kontakt@kraka.org
mailto:ka@ka.dk
mailto:row@krifa.dk
mailto:info@lf.dk
mailto:info@lf.dk
mailto:lni@di.dk
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdi.dk%2F&data=04%7C01%7CAC%40skm.dk%7C418d6f7ffd4447db86a708d97761f89d%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637672084938393993%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LmlvL07NLyQ9OloL6HqFSwuLisG7o0n5eY4wFcx7rYA%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdi.dk%2FPages%2FForsiden.aspx&data=04%7C01%7CAC%40skm.dk%7C418d6f7ffd4447db86a708d97761f89d%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637672084938403948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qQ4a4LhwJRHLNem49HviEVm2E6983AWN%2FYhIAj8Jq28%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdi.dk%2Fprivatlivspolitik&data=04%7C01%7CAC%40skm.dk%7C418d6f7ffd4447db86a708d97761f89d%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637672084938413901%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KndlP%2B2fH%2Fmks0T2m0qhI%2FJBAK%2Ba%2BspgggSEOVMAh9A%3D&reserved=0
mailto:hoering@3f.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:ast@ast.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk
mailto:info@bryggeriforeningen.dk
mailto:info@businessdanmark.dk
mailto:brd@brd.dk
mailto:bmf@fida.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:politik@shareholders.dk
mailto:da@da.dk
mailto:da@da.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:de@de.dk
mailto:de@de.dk
mailto:info@danskenergi.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:mail@danskeadvokater.dk
mailto:info@danskevv.dk
mailto:danva@danva.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:dt@datatilsynet.dk
mailto:MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk
mailto:dommerforeningen@gmail.dk
mailto:hoering@di.dk
mailto:post@domstolsstyrelsen.dk
mailto:post@domstolsstyrelsen.dk
mailto:letbyrder@erst.dk
mailto:info@ejd.dk
mailto:ejl@ejl.dk
mailto:fdm@fdm.dk
mailto:fh@fho.dk
mailto:mail@finansdanmark.dk
mailto:post@finansforbundet.dk
mailto:Finanstilsynet@ftnet.dk
mailto:FDS@skat.dk
mailto:FDS@skat.dk
mailto:fdr@fdr.dk
mailto:fp@forsikringogpension.dk
mailto:fsr@fsr.dk
mailto:mbl@fsr.dk
mailto:hofor@hofor.dk
mailto:hoering@horesta.dk
mailto:isobro@isobro.dk
mailto:itb@itb.dk
mailto:info@justitia-int.org
mailto:kl@kl.dk
mailto:kl@kl.dk
mailto:kontakt@kraka.org
mailto:ka@ka.dk
mailto:row@krifa.dk
mailto:info@lf.dk
mailto:info@lf.dk


Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til: Allan Caspersen (AC@skm.dk), Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Cc: rise@dts.dk (rise@dts.dk)
Fra: Merete Berdiin (mkb@dts.dk)
Titel: Høringssvar - Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det

offentlige. - Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 13-09-2021 14:53
Bilag: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.pdf; Høringsnotat om

ændringsbekendtgørelse.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf;

Kære Allan
Nedenstående høringssvar fremsendes på vegne at Dansk Told & Skatteforbunds tillidsrepræsentanter i
Gældsstyrelsen, som alle til daglig arbejder med gældsinddrivelse og derfor både har den praktiske erfaring med
gældsinddrivelse, men også de den dybe faglige viden omkring de problemstillinger, som denne bekendtgørelse har
til sigte at afhjælpe mv.
Udmøntning af Bekendtgørelsens bestemmelser omkring låste indbetalinger i debitorsystemet DMI (Debitor Motor
Inddrivelse), kan efter deres opfattelse få uoverskuelige konsekvenser for såvel borger/virksomhed som ansatte, idet
indbetalinger – øremærkede eller ej - på afvigelsesramte fordringer (markeret med et flag) efter 6 måneder skal
overføres til en korrektionspulje, der skal tømmes hver måned.
Fordringer fra 2015 og fremefter vil pr. 1.10.2021 blive overført til korrektionspuljen, og kan afvigelsen ikke slettet,
udbetales beløbene igen.
Fra korrektionspuljen kan der modregnes til fordringer, der ikke er afvigelsesmarkeret, men det er langt fra altid
muligt og alternativet er derfor at beløbet tilbagebetales til skyldner. Det betyder at borgere med stor gæld, der
gerne vil betale, kan opleve at de penge de overfører til dækning af deres gæld bliver tilbagebetalt, hvilket på ingen
måde kan være intensionen, da det i forvejen er mere end svært at nedbringe den samlede gæld til det offentlige.
Det kan bevirke stor frustration for såvel borgeren, der forsøger at afbetale på sin gæld, men også for de
medarbejdere, der er nødsaget til at udbetale, hvorefter gældinddrivelsen skal gentages. Gentagelsen betyder en
meget uhensigtsmæssig brug af Gældstyrelsens ressourcer.
Processen med at behandle afvigelsesmarkeringerne er meget tidskrævende og må kun løses af dertil uddannede
sagsbehandlere. Der er p.t. imellem 50 og 60 opgavebeskrivelser, som alle sagsbehandler skal uddannes i for at
kunne løse denne opgave. Og der arbejdes stadig på nye/flere opgavebeskrivelser, hvorfor komplexiteten og dermed
sagsbehandlingstiden kun er stigende. Der er derfor tale om meget lange og tidskrævende arbejdsgange, der
forsinker gældsinddrivelsen betydeligt og har den uhensigtsmæssige effekt at penge der allerede er
indbetalt/inddrevet risikere at blive tilbagebetalt.
Processen med behandling af afvigelsesramte fordringer skal oftest løses i samarbejde med fordringshaver, hvilket
blandt andet er årsag til at arbejdet er tidskrævende og årsagen til at det forsinker inddrivelsen. Der bør derfor
etableres et bedre og mere effektivt samarbejde med fordringshaverne, så der kan foretages en hurtigere afklaring af
de indsendte fordringer.
Der er pt op mod 200.000 låste indbetalinger, som risikere at blive tilbagebetalt, hvis ikke man kan løfte
afvigelsesmarkeringerne/flagmarkeringer. Det er efter vores opfattelse på ingen måde hensigtsmæssigt for borgerne
eller ressourceforbruget i Gældsstyrelsen.
Tillidsrepræsentanterne i Gældstyrelsen vil gerne have muligheden for at underbygge det ovenstående yderligere
med eksempler fra hverdagen samt komme med løsningsforslag, der kan være til gavn for både borgerne og
medarbejderne i Gældsstyrelsen. De står derfor til rådighed for yderligere dialog.
Med venlig hilsen
Merete Keller Berdiin
Advokat
Dansk Told & Skatteforbund
Gl. Kongevej 60, 10 sal.
1850 Frederiksberg C
Tlf. 35254492

Fra: Allan Caspersen <AC@skm.dk>
Sendt: 16. august 2021 14:10
Til: hoering@3f.dk <hoering@3f.dk>; samfund@advokatsamfundet.dk <samfund@advokatsamfundet.dk>;
'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; AErådet (ae@ae.dk) <ae@ae.dk>; ATP (Pote@atp.dk) <Pote@atp.dk>; Retssikkerhed
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Til: Allan Caspersen (AC@skm.dk), Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk)
Fra: 1 - ERST Høring (hoering@erst.dk)
Titel: Erhvervsstyrelsens høringssvar vedr.: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til

det offentlige(ERST Sagsnr: 2021 - 21225)
Sendt: 10-09-2021 09:49

 
Kære modtagere i Skatteministeriet,

Erhvervsstyrelsen har modtaget høring vedr.: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse
af gæld til det offentlige

 
Fasttracksvar vedrørende: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det
offentlige

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.
 
Administrative konsekvenser
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet ikke medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet og
har dermed ikke yderligere kommentarer.

Principper for agil erhvervsrettet regulering
 
OBR skal gøre opmærksom på, at Skatteministeriet fremover skal medsende en vurdering af efterlevelsen
af principperne for agil erhvervsrettet regulering til OBR i forbindelse med præhøringen forud for den
offentlige høring.
 
I forbindelse med den offentlige høring skal vurderingen ved lovforslag fremgå af de almindelige
bemærkninger i afsnittet Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. Ved
bekendtgørelsesudkast skal vurderingen fremgå af høringsbrevet eller som separat bilag, såfremt
principperne vurderes relevante.
 
For yderligere information se Vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering, der kan findes
på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
 
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:
 
Nanna Waldejer
Student
Tlf. direkte: 35 29 15 33
E-post: NanWal@erst.dk
 
 
Med venlig hilsen

Nanna Waldejer
Studentermedhjælper

ERHVERVSSTYRELSEN
Erhvervsøkonomiske Konsekvensvurderinger

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Telefon: +45 35291000
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Direkte: +45 35291533
E-mail: NanWal@erst.dk
www.erhvervsstyrelsen.dk

ERHVERVSMINISTERIET

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Læs mere om formål og lovgrundlag
for databehandlingen på erhvervsstyrelsen.dk. 
Hvis du sender følsomme oplysninger, opfordrer vi til, at du bruger din digitale postkasse på Virk.
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ferhvervsstyrelsen.dk%2Fprivatlivspolitik&data=04%7C01%7Cac%40skm.dk%7C48d245e2f11e42ec59fc08d9742f913b%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637668569914934691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=70Cw9JItmK6sYu3vto0PqjRwqaBepmTT0f1%2BA%2BTUDAE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhjaelp.virk.dk%2Fdigital-post&data=04%7C01%7Cac%40skm.dk%7C48d245e2f11e42ec59fc08d9742f913b%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637668569914934691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qLN2YbciKYYLHTCDLi8EEyZQxIg9tLe3XOhZXQw38PI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ferhvervsstyrelsen.dk%2Fprivatlivspolitik&data=04%7C01%7Cac%40skm.dk%7C48d245e2f11e42ec59fc08d9742f913b%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637668569914934691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=70Cw9JItmK6sYu3vto0PqjRwqaBepmTT0f1%2BA%2BTUDAE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhjaelp.virk.dk%2Fdigital-post&data=04%7C01%7Cac%40skm.dk%7C48d245e2f11e42ec59fc08d9742f913b%7C2e93f0edff3646d49ce6e0d902050cf5%7C0%7C0%7C637668569914934691%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qLN2YbciKYYLHTCDLi8EEyZQxIg9tLe3XOhZXQw38PI%3D&reserved=0


Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Allan Caspersen (AC@skm.dk)
Fra: Dennis Lange (dbl@fdm.dk)
Titel: SV: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 06-09-2021 13:09

Til rette vedkommende
 
FDM takker for det fremsendte høringsmateriale.
FDM har ingen bemærkninger.
 
 
Venlig hilsen
 
Dennis Lange
Chefkonsulent
 

T: +45 45 27 07 13
M:+45 51 14 69 92
dbl@fdm.dk ·  fdm.dk
Firskovvej 32
2800 Kgs. Lyngby

 

 

Fra: Allan Caspersen <AC@skm.dk> 
Sendt: 16. august 2021 14:11
Til: hoering@3f.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; AErådet (ae@ae.dk) <ae@ae.dk>;
ATP (Pote@atp.dk) <Pote@atp.dk>; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>;
'info@bryggeriforeningen.dk' <info@bryggeriforeningen.dk>; 'info@businessdanmark.dk'
<info@businessdanmark.dk>; 'brd@brd.dk' <brd@brd.dk>; 'bmf@fida.dk' <bmf@fida.dk>; Cepos (info@cepos.dk)
<info@cepos.dk>; Cevea (cevea@cevea.dk) <cevea@cevea.dk>; politik@shareholders.dk; Dansk
Arbejdersgiverforening (da@da.dk) <da@da.dk>; Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk) <info@danskbyggeri.dk>;
Dansk Ejendomsmæglerforening (de@de.dk) <de@de.dk>; 'info@danskenergi.dk' <info@danskenergi.dk>; Dansk
Erhverv (hoeringssager@danskerhverv.dk) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; Dansk
Told & Skatteforbund (dts@dts.dk) <dts@dts.dk>; mail@danskeadvokater.dk; 'info@danskevv.dk'
<info@danskevv.dk>; 'danva@danva.dk' <danva@danva.dk>; 'Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk)'
<dt@datatilsynet.dk>; MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; 'dommerforeningen@gmail.dk'
<dommerforeningen@gmail.dk>; 'hoering@di.dk' <hoering@di.dk>; 'Domstolsstyrelsen
(post@domstolsstyrelsen.dk)' <post@domstolsstyrelsen.dk>; letbyrder@erst.dk; info@ejd.dk; 'Ejerlejlighedernes
Landsforening ' <ejl@ejl.dk>; FDM <fdm@fdm.dk>; 'fh@fho.dk' <fh@fho.dk>; mail@finansdanmark.dk;
post@finansforbundet.dk; 'Finanstilsynet@ftnet.dk' <Finanstilsynet@ftnet.dk>; Foreningen af Danske
Skatteankenævn (FDS) <FDS@sanst.dk>; 'fdr@fdr.dk' <fdr@fdr.dk>; Forsikring & Pension
<fp@forsikringogpension.dk>; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk; 'hofor@hofor.dk' <hofor@hofor.dk>; 'hoering@horesta.dk'
<hoering@horesta.dk>; 'isobro@isobro.dk' <isobro@isobro.dk>; 'itb@itb.dk' <itb@itb.dk>; 'info@justitia-int.org'
<info@justitia-int.org>; 'Kommunernes Landsforening (kl@kl.dk)' <kl@kl.dk>; 'kontakt@kraka.org'
<kontakt@kraka.org>; ka@ka.dk; row@krifa.dk; 'Landbrug & Fødevare (info@lf.dk)' <info@lf.dk>;
Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>; ms@ms.dk; lak@ms.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk;
post@udsatte.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk; skat@seges.dk; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>;
SMV@SMVdanmark.dk; Jesper Kiholm Andersen <Jesper.Kiholm@SKTST.DK>; 'ATP (Pote@atp.dk)' <Pote@atp.dk>;
'aeldresagen@aeldresagen.dk' <aeldresagen@aeldresagen.dk>
Emne: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -
Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
 
 
Til høringsparterne
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Til: AC@skm.dk
Cc: Ministerbetjening@FTNET.DK (Ministerbetjening (FT))
Fra: Finanstilsynet - Ministerbetjening (ministerbetjening@ftnet.dk)
Titel: VS: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 16-08-2021 14:57
Bilag: image001.png; image002.png; Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det

offentlige.pdf; Høringsnotat om ændringsbekendtgørelse.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf; smime.p7s;

Kære Allan
 
Finanstilsynet har ingen bemærkninger.
 
Med venlig hilsen

Victor Saxlund

Fuldmægtig, cand. jur
Juridisk kontor
__________________________________________________

Århusgade 110, 2100 København Ø 
Direkte tlf.: +45 33 55 83 37
mailto:vic@ftnet.dk 
www.finanstilsynet.dk  
_________________________________________________

Finanstilsynet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik

 
Finanstilsynet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du har modtaget denne mail ved en fejl,
bedes du straks oplyse Finanstilsynet herom ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Vi gør opmærksom på, at hvis du har
modtaget denne e-mail ved en fejl, kan enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail være ulovlig.

 

Fra: SEKO5-Postkasse <SEKO5-Postkasse@FTNET.DK> 
Sendt: 16. august 2021 14:16
Til: Ministerbetjening (FT) <Ministerbetjening@FTNET.DK>
Emne: VS: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -
Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
 
 
 
Fra: Finanstilsynets officielle postkasse (FT) <FINANSTILSYNET@FTNET.DK> 
Sendt: 16. august 2021 14:11
Til: SEKO5-Postkasse <SEKO5-Postkasse@FTNET.DK>
Emne: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -
Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
 

---------- Forwarded message ---------
From: Allan Caspersen <AC@skm.dk>
Date: Mon, 16 Aug 2021 14:13:27 +0200
Subject: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. - Skatteministeriets
j.nr. 2021-4933
To: "hoering@3f.dk" <hoering@3f.dk>, "samfund@advokatsamfundet.dk" <samfund@advokatsamfundet.dk>, "'ast@ast.dk'"
<ast@ast.dk>,AErådet (ae@ae.dk) <ae@ae.dk>, "ATP (Pote@atp.dk)" <Pote@atp.dk>, Retssikkerhed
<Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>, "'info@bryggeriforeningen.dk'" <info@bryggeriforeningen.dk>,
"'info@businessdanmark.dk'" <info@businessdanmark.dk>, "'brd@brd.dk'" <brd@brd.dk>, "'bmf@fida.dk'" <bmf@fida.dk>,
"Cepos (info@cepos.dk)" <info@cepos.dk>, "Cevea (cevea@cevea.dk)" <cevea@cevea.dk>, "politik@shareholders.dk"
<politik@shareholders.dk>, "Dansk Arbejdersgiverforening (da@da.dk)" <da@da.dk>, "Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk)"
<info@danskbyggeri.dk>,Dansk Ejendomsmæglerforening (de@de.dk)<de@de.dk>, "'info@danskenergi.dk'"
<info@danskenergi.dk>, "Dansk Erhverv (hoeringssager@danskerhverv.dk)" <hoeringssager@danskerhverv.dk>,
"mail@danskfjernvarme.dk" <mail@danskfjernvarme.dk>, "Dansk Told & Skatteforbund (dts@dts.dk)" <dts@dts.dk>,

mailto:vic@ftnet.dk
http://www.finanstilsynet.dk/
https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik
mailto:FINANSTILSYNET@FTNET.DK
mailto:SEKO5-Postkasse@FTNET.DK
mailto:AC@skm.dk
mailto:hoering@3f.dk
mailto:hoering@3f.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:ast@ast.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk
mailto:info@bryggeriforeningen.dk
mailto:info@businessdanmark.dk
mailto:brd@brd.dk
mailto:bmf@fida.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:politik@shareholders.dk
mailto:politik@shareholders.dk
mailto:da@da.dk
mailto:da@da.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:de@de.dk)%3Cde@de.dk
mailto:info@danskenergi.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:vic@ftnet.dk
http://www.finanstilsynet.dk/
https://www.finanstilsynet.dk/Kontakt/Privatlivspolitik
mailto:FINANSTILSYNET@FTNET.DK
mailto:SEKO5-Postkasse@FTNET.DK
mailto:AC@skm.dk
mailto:hoering@3f.dk
mailto:hoering@3f.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:samfund@advokatsamfundet.dk
mailto:ast@ast.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:ae@ae.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Pote@atp.dk
mailto:Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk
mailto:info@bryggeriforeningen.dk
mailto:info@businessdanmark.dk
mailto:brd@brd.dk
mailto:bmf@fida.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:info@cepos.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:cevea@cevea.dk
mailto:politik@shareholders.dk
mailto:politik@shareholders.dk
mailto:da@da.dk
mailto:da@da.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:info@danskbyggeri.dk
mailto:de@de.dk)%3Cde@de.dk
mailto:info@danskenergi.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:hoeringssager@danskerhverv.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:mail@danskfjernvarme.dk
mailto:dts@dts.dk
mailto:dts@dts.dk


 

 

FSR – danske revisorer 

Kronprinsessegade 8 

DK - 1306 København K  

 

Telefon +45 3393 9191 

fsr@fsr.dk 

www.fsr.dk 

 

CVR. 55 09 72 16 

Danske Bank 

Reg. 9541 

Konto nr. 2500102295 

Skatteministeriet  

Nicolai Eigtveds Gade 28  

1402 København K 

13. september 2021

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

 

Skatteministeriet har den 16. august 2021 fremsendt ovenstående bekendtgørelse. 

  

Vi har gennemgået den, og det giver os ikke anledning til bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Louise Egede Olesen  

Skattechef 



Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Allan Caspersen (AC@skm.dk)
Fra: Per Dyrholm (ped@krifa.dk)
Titel: SV: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 20-08-2021 11:04

Bekendtgørelsen giver ikke anledning til bemærkninger fra Kristelig Fagbevægelse.
 
 
Venlig hilsen
Per Dyrholm
politisk konsulent

Tlf: 89112233

Kommunikation
Klokhøjen 4 - Lisbjerg - 8200 Aarhus N 
krifa.dk - facebook - persondatapolitik

Skriv under på vores borgerforslag om stresspolitik på alle arbejdspladser.

Fra: Allan Caspersen <AC@skm.dk> 
Sendt: 16. august 2021 14:11
Til: hoering@3f.dk; samfund@advokatsamfundet.dk; 'ast@ast.dk' <ast@ast.dk>; AErådet (ae@ae.dk) <ae@ae.dk>;
ATP (Pote@atp.dk) <Pote@atp.dk>; Retssikkerhed <Retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk>;
'info@bryggeriforeningen.dk' <info@bryggeriforeningen.dk>; Business Danmark <info@businessdanmark.dk>;
'brd@brd.dk' <brd@brd.dk>; 'bmf@fida.dk' <bmf@fida.dk>; Cepos (info@cepos.dk) <info@cepos.dk>; Cevea
(cevea@cevea.dk) <cevea@cevea.dk>; politik@shareholders.dk; Dansk Arbejdersgiverforening (da@da.dk)
<da@da.dk>; Dansk Byggeri (info@danskbyggeri.dk) <info@danskbyggeri.dk>; Dansk Ejendomsmæglerforening
(de@de.dk) <de@de.dk>; 'info@danskenergi.dk' <info@danskenergi.dk>; Dansk Erhverv
(hoeringssager@danskerhverv.dk) <hoeringssager@danskerhverv.dk>; mail@danskfjernvarme.dk; Dansk Told- og
Skatteforbund <dts@dts.dk>; mail@danskeadvokater.dk; 'info@danskevv.dk' <info@danskevv.dk>;
'danva@danva.dk' <danva@danva.dk>; 'Datatilsynet (dt@datatilsynet.dk)' <dt@datatilsynet.dk>;
MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; 'dommerforeningen@gmail.dk' <dommerforeningen@gmail.dk>;
'hoering@di.dk' <hoering@di.dk>; 'Domstolsstyrelsen (post@domstolsstyrelsen.dk)' <post@domstolsstyrelsen.dk>;
letbyrder@erst.dk; info@ejd.dk; 'Ejerlejlighedernes Landsforening ' <ejl@ejl.dk>; 'fdm@fdm.dk' <fdm@fdm.dk>;
'fh@fho.dk' <fh@fho.dk>; mail@finansdanmark.dk; Finansforbundet <post@finansforbundet.dk>;
'Finanstilsynet@ftnet.dk' <Finanstilsynet@ftnet.dk>; Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) <FDS@sanst.dk>;
'fdr@fdr.dk' <fdr@fdr.dk>; Forsikring & Pension <fp@forsikringogpension.dk>; fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk;
'hofor@hofor.dk' <hofor@hofor.dk>; 'hoering@horesta.dk' <hoering@horesta.dk>; 'isobro@isobro.dk'
<isobro@isobro.dk>; 'itb@itb.dk' <itb@itb.dk>; 'info@justitia-int.org' <info@justitia-int.org>; 'Kommunernes
Landsforening (kl@kl.dk)' <kl@kl.dk>; 'kontakt@kraka.org' <kontakt@kraka.org>; ka@ka.dk; Rolf Weber
<row@krifa.dk>; 'Landbrug & Fødevare (info@lf.dk)' <info@lf.dk>; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>;
ms@ms.dk; lak@ms.dk; nationalbanken@nationalbanken.dk; post@udsatte.dk; oxfamibis@oxfamibis.dk;
skat@seges.dk; Skatteankestyrelsen <sanst@sanst.dk>; SMV@SMVdanmark.dk; Jesper Kiholm Andersen
<Jesper.Kiholm@SKTST.DK>; 'ATP (Pote@atp.dk)' <Pote@atp.dk>; 'aeldresagen@aeldresagen.dk'
<aeldresagen@aeldresagen.dk>
Emne: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -
Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
 
 
Til høringsparterne
 
Skatteministeriet gennemfører hermed høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af
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Til Skatteministeriet
 
 
 
Høringssvar til  bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige
 
 
Skatterevisorforeningen takker for det modtagne materiale og kan i den forbindelse meddele, at vi ikke har
bemærkninger til det modtagne forslag.
  
Med venlig hilsen
 
Jesper Kiholm
Funktionsleder
Skatterevisor / Master i skat
 
 

 
Skatterevisorforeningen
 

Formand for Skatterevisorforeningens Skatteudvalg
Skattestyrelsen
Sorsigvej 35
6760  Ribe
Telefon: 72389468
Mail: jesper.kiholm@sktst.dk
Mobiltelefon: 20487375
 

mailto:jesper.kiholm@sktst.dk
mailto:jesper.kiholm@sktst.dk


Denne e-mail kommer fra internettet. Den er således ikke nødvendigvis fra en intern kilde, selvom afsenderadressen kan indikere det.

Til: Lovgivning og økonomi (lovgivningogoekonomi@skm.dk), Allan Caspersen (AC@skm.dk)
Fra: Sandra Leidersdorff - SLE (SLE@atp.dk)
Titel: Høring vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. -

Skatteministeriets j.nr. 2021-4933
Sendt: 13-09-2021 19:52

Kære Allan
 
Tak for den fremsendte høring vedrørende ændring af inddrivelsesbekendtgørelsen.
 
Udbetaling Danmark har ingen kommentarer til høringen.
 
 
Venlig hilsen
Sandra Leidersdorff

Specialkonsulent  ·  Jura · Opkrævning
Direkte nummer +45 20567117
E-mail SLE@ATP.DK
 
ATP  ·  Kongens Vænge 8 · 3400 Hillerød
Telefon 70 11 12 13  · www.atp.dk  ·  CVR-nr. 43405810
Følg ATP Koncernen på Facebook · LinkedIn

 
For information om, hvordan ATP Koncernen behandler dine personoplysninger, se atp.dk/behandling-af-personoplysninger

Oplysningerne i denne e-mail kan være fortrolige og er udelukkende beregnet til brug for de oven for angivne personer eller virksomheder. Vi gør opmærksom på, at
udbredelse, omdeling eller kopiering af oplysningerne efter omstændighederne er forbudt. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejltagelse, bedes du meddele det til
afsenderen og derefter slette den. På forhånd tak. 
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Vestre Landsret 
Præsidenten 

 
 
 

Vestre Landsret  •  Asmildklostervej 21  •  8800 Viborg  •  Telefon 99 68 80 00  •  post@vestrelandsret.dk     
CVR-NR. 21659509  •  EAN. NR. 5798000161221 

Skatteministeriet Departementet  
Nicolai Eigtveds Gade 28 
1402 København K 

25. august 2021 
 

 J.nr.: 21/19935-2 

Sendt pr. mail til lovgivningogoekonomi@skm.dk og ac@skm.dk 

 

 

Sagsbehandler: Dorte Stilling 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

Skatteministeriet har ved brev af 16. august 2021 (sagsnr. 2021-4933) anmodet om eventuelle 

bemærkninger til høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til 

det offentlige. 

 

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Bertung 
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Østre Landsret 
Præsidenten 

 

 

Bredgade 59, 1260 København K. • Tlf. 99 68 62 00 • Mail: praesident@oestrelandsret.dk • Hjemmeside: www.oestrelandsret.dk 

cvr. 21659509 (SE 67765516) • EAN 5798000161214 

Skatteministeriet Departementet  
Nicolai Eigtveds Gade 28   
1402 København K 

17. august 2021 
 

 J.nr.: 21/19383-1 

Sendt pr. mail til: lovgivningogoekonomi@skm.dk og ac@skm.dk  Sagsbehandler: Stine Dyppel 

 

 

 

Skatteministeriet har ved brev af 16. august 2021 (sagsnr. 2021-4933) anmodet om eventuelle 

bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om inddrivelse 

af gæld til det offentlige. 

I den anledning skal jeg meddele, at landsretten ikke ønsker at udtale sig om udkastet. 

Med venlig hilsen 

Carsten Kristian Vollmer 

 Ellen Busck Porsbo 
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