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Side 2 af 2 

Organisation  Bemærkninger  Kommentarer 

Danske Advokater 

 

Danske Advokater er af den op-

fattelse, at det ud fra retssikker-

hedsmæssige betragtninger er be-

tænkeligt, at det – hvor inddrivel-

sen er umuliggjort pga. kreditors 

egne forhold – skal komme debi-

tor til ugunst, at kreditor ved lov-

givningsmagtens mellemkomst 

kan få suspenderet den almindeli-

ge forældelsesfrist. En privat kre-

ditor med tilsvarende inddrivel-

sesproblemer ville næppe have 

mulighed for at få lovgiver til at 

suspendere forældelsesfristen på 

tilsvarende måde. 

 

Det er dog ifølge Danske Advoka-

ter en politisk vurdering, om for-

ældelsesfristen skal suspenderes 

for de fordringer, der er under 

inddrivelse hos restanceinddrivel-

sesmyndigheden, herunder en af-

vejning af, om hensynet til ikke 

ubetydelige statsfinansielle impli-

kationer vejer tungere end de 

overordnede hensyn, som foræl-

delsesreglerne i øvrigt varetager. 

 

 

Det bemærkes, at lovforslaget skal 

sikre, at der ikke sker yderligere 

utilsigtet forældelse af krav under 

inddrivelse. Pga. den manglende 

it-understøttelse pga. nedluknin-

gen af EFI har SKAT ikke på 

sædvanlig vis mulighed for at af-

bryde forældelsen. SKAT stilles 

med lovforslaget omtrent, som 

om forældelsen af fordringer, der 

er under inddrivelse den 19. no-

vember 2015 eller senere, afbry-

des den 20. november 2018.  

 

Samtidig ville det – hvis forældel-

sen ikke udskydes i denne ekstra-

ordinære situation – være de bor-

gere, der betaler deres gæld til det 

offentlige, der skulle betale for 

dem, hvis gæld utilsigtet ville for-

ældes. 

  

Der er ved udformningen af for-

slaget foretaget en afvejning af på 

den ene side hensynet til, at ud-

skydelsen af forældelsen skal være 

så kort som muligt, og på den an-

den side hensynet til, at der ikke 

som følge af den manglende sy-

stemunderstøttelse indtræder 

yderligere utilsigtet forældelse. 

 

Der henvises endvidere til kom-

mentarerne til høringssvaret fra 

SEGES i høringsskemaet til lov-

forslaget oversendt til Skatteud-

valget den 29. oktober 2015.  

 


