
 

 

 

 

Høringsliste 
 

Lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og 

skatteforvaltningsloven (Ændringer med henblik på at understøtte overførsel 

af fordringer til nyt inddrivelsessystem, automatiseret modregning og hånd-

tering af indbetalinger på gæld med retskrafttvivl eller mistanke om datafejl 

m.v.) 

3F hoering@3f.dk 

 

Advokatsamfundet 

 

samfund@advokatsamfundet.dk 

 

Ankestyrelsen 

 

ast@ast.dk  

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

 

ae@ae.dk  

ATP 

 

pote@atp.dk  

Borger- og retssikkerhedschefen i Skatte-

forvaltningen 

 

retssikkerhed@skatteforvaltningen.dk  

Bryggeriforeningen info@bryggeriforeningen.dk  

 

Business Danmark info@businessdanmark.dk 

 

Børnerådet brd@brd.dk 

 

Børsmæglerforeningen 

 

bmf@fida.dk  

Cepos 

 

info@cepos.dk  

Cevea 

 

cevea@cevea.dk  

Dansk Aktionærforening politik@shareholders.dk  

 

Dansk Arbejdsgiverforening  da@da.dk  

 

Dansk Byggeri 

 

info@danskbyggeri.dk  

Dansk Ejendomsmæglerforening 

 

de@de.dk  

Dansk Energi info@danskenergi.dk 

 

12. marts 2021 
J.nr. 2021-1883 
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Dansk Erhverv 

 

hoeringssager@danskerhverv.dk  

Dansk Fjernvarme mail@danskfjernvarme.dk 

 

Dansk Told & Skatteforbund 

 

dts@dts.dk  

Danske Advokater 

 

mail@danskeadvokater.dk  

Danske Vandværker 

 

info@danskevv.dk  

DANVA 

 

danva@danva.dk  

Datatilsynet 

 

dt@datatilsynet.dk  

Den Danske Dommerforening 

 

MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; dom-

merforeningen@gmail.dk  

DI 

 

hoering@di.dk  

Domstolsstyrelsen 

 

post@domstolsstyrelsen.dk  

Erhvervsstyrelsen – Team Effektiv Regu-

lering 

 

letbyrder@erst.dk  

Ejendomdanmark 

 

info@ejd.dk  

Ejerlejlighedernes Landsforening ejl@ejl.dk 

 

FDM fdm@fdm.dk 

 

FH – Fagbevægelsens Hovedorganisation 

 

fh@fho.dk  

Finans Danmark 

 

mail@finansdanmark.dk  

Finansforbundet post@finansforbundet.dk 

 

Finanstilsynet  Finanstilsynet@ftnet.dk 

 

Foreningen af Danske Skatteankenævn 

 

fds@skat.dk  

Foreningen Danske Revisorer 

 

fdr@fdr.dk  

Forsikring & Pension 

 

fp@forsikringogpension.dk  
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FSR – danske revisorer 

 

fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk  

HOFOR hofor@hofor.dk  

 

HORESTA hoering@horesta.dk 

 

ISOBRO isobro@isobro.dk 

 

IT-Branchen itb@itb.dk 

 

Justitia 

 

info@justitia-int.org  

KL 

 

kl@kl.dk  

Kraka 

 

kontakt@kraka.org  

Kristelig Arbejdsgiverforening 

 

ka@ka.dk  

Kristelig Fagforening row@krifa.dk  

 

Landbrug & Fødevarer 

 

info@lf.dk  

Landsskatteretten 

 

sanst@sanst.dk  

Mellemfolkeligt Samvirke ms@ms.dk; lak@ms.dk  

 

Nationalbanken 

 

nationalbanken@nationalbanken.dk  

Rådet for Socialt Udsatte 

 

post@udsatte.dk  

Oxfam IBIS 

 

oxfamibis@oxfamibis.dk  

SEGES 

 

skat@seges.dk  

Skatteankestyrelsen 

 

sanst@sanst.dk  

SMVdanmark 

 

SMV@SMVdanmark.dk  

SRF Skattefaglig Forening 

 

Jesper.Kiholm@GAELDST.DK 

Udbetaling Danmark pote@atp.dk 

  

Ældre Sagen aeldresagen@aeldresagen.dk 
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