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

 

 

§ 1 

 

I bekendtgørelse nr. 188 af 9. marts 2020 om inddrivelse af gæld til det offentlige foretages 

følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 4, stk. 1, i lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 

187 af 16. februar 2015, § 91, stk. 3, og § 92, stk. 1, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. 

lovbekendtgørelse nr. 1333 af 9. december 2019, § 5, stk. 2, i lov nr. 603 af 12. juni 2013 om 

Offerfonden, som ændret ved lov nr. 739 af 25. juni 2014, § 997, stk. 2, 2. pkt., og § 1013, stk. 

4, i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 10. september 2019, § 1, stk. 1, 2. pkt., 

§ 2, stk. 1, 1. pkt., og stk. 12, 1. og 2. pkt., § 3, stk. 8, 1. og 3. pkt., § 4, stk. 7, § 5, stk. 2, 1., 2. 

og 4. pkt., § 6, 2. pkt., § 6 a, stk. 4, § 7, stk. 4, § 10, stk. 3, 5. og 6. pkt., stk. 4, 2. pkt., stk. 7, 3. 

pkt., og stk. 8, 4. pkt., § 10 a, stk. 2, § 12, stk. 3, § 14, stk. 2 og stk. 3, 4. pkt., § 16, stk. 3, § 17, 

stk. 3, §§ 18 b og 18 c i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. lovbekendtgørelse nr. 

29 af 12. januar 2015, som ændret ved lov nr. 298 af 22. marts 2016, lov nr. 285 af 29. marts 

2017, lov nr. 551 af 29. maj 2018, lov nr. 324 af 30. marts 2019, lov nr. 1110 af 13. november 

2019 og lov nr. 1574 af 27. december 2019, § 5, stk. 4, i lov om fremgangsmåden ved 

inddrivelse af skatter og afgifter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 20. juni 2001, som ændret 

ved lov nr. 551 af 29. maj 2018, og § 35, stk. 3, i skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse 

nr. 678 af 31. maj 2018, og efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:« 

 

2. Efter § 9 indsættes i kapitel 3: 

»§ 9 a. For fordringer på registreringsafgift, vægtafgift og andre fordringer, der vedrører 

Skatteforvaltningens køretøjsregister, undlader Skatteforvaltningen, hvis sådanne fordringer er 

modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden den 1. maj 2020 eller senere, at beregne og 

opkræve de opkrævningsrenter, der vil påløbe sådanne fordringer fra dagen for deres 

modtagelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden og indtil den dag, hvor der tilskrives renter 

efter § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.« 

 

3. I § 10, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »overensstemmelse med«: »oplysningerne i«. 

 

4. I § 13, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »overensstemmelse med«: »oplysningerne i«. 
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5. § 32 affattes således: 

»§ 32. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan endeligt afskrive eller undlade at afbryde 

forældelsen af fordringer til det offentlige, inklusive renter, gebyrer og andre omkostninger, 

hvis det må anses for åbenbart formålsløst eller forbundet med uforholdsmæssige omkostninger 

at fortsætte inddrivelsen. 

Stk. 2. Der skal ved vurderingen af, om der kan ske afskrivning, lægges vægt på, om skyldneren 

har betalingsevne, om skyldneren ejer aktiver, og om der er knyttet særlige inddrivelsesmidler 

til fordringen.« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. juni 2020. 

 

Skatteministeriet, den 

 

 

 

 

Morten Bødskov  / Annemette Ottosen 


