
 

 

 

 

Høringsliste 
 

Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, 

lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven 

(Tiltag vedrørende inddrivelse i perioden til og med 2019, indsamling og 

anvendelse af visse oplysninger, gennemførelse af modregning og ind-

komstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring samt nægtelse 

eller inddragelse af registreringen for moms og A-skat m.v. ved konkurska-

rantæne) 

 

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 SKAT 

 

retssikkerhed@skat.dk  

Bryggeriforeningen kontakt@bryggeriforeningen.dk 

 

Business Danmark info@businessdanmark.dk 

 

Børnerådet brd@brd.dk 

 

Børsmæglerforeningen mail@dbmf.dk 

 

Cepos 

 

info@cepos.dk  

Cevea 

 

cevea@cevea.dk  

Danmarks Rederiforening info@shipowners.dk 

 

Dansk Aktionærforening daf@shareholders.dk  

 

Dansk Arbejdsgiverforening  da@da.dk  

 

Dansk Byggeri 

 

info@danskbyggeri.dk  

Dansk Ejendomsmæglerforening de@de.dk  

 

19. januar 2016 
J.nr. 16-0053699 
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Side 2 af 3 

 

Dansk Energi info@danskenergi.dk 

 

Dansk Erhverv 

 

hoeringssager@danskerhverv.dk  

Dansk Fjernvarme mail@danskfjernvarme.dk 

 

Dansk Told & Skatteforbund 

 

dts@dts.dk  

Danske Advokater 

 

mail@danskeadvokater.dk  

DANVA 

 

danva@danva.dk  

Datatilsynet 

 

dt@datatilsynet.dk  

Den Danske Dommerforening 

 

MikaelSjoberg@OestreLandsret.dk; 

dommerforeningen@gmail.dk  

DI 

 

skatafd@di.dk; di@di.dk     

Domstolsstyrelsen 

 

post@domstolsstyrelsen.dk  

Erhvervsstyrelsen – Team Effektiv Regule-

ring 

 

letbyrder@erst.dk  

Ejendomsforeningen Danmark 

 

info@ejendomsforeningen.dk  

Ejerlejlighedernes Landsforening ejl@ejl.dk 

 

FDM fdm@fdm.dk 

 

Finansforbundet post@finansforbundet.dk 

 

Finansrådet 

 

mail@finansraadet.dk   

 

Finanstilsynet  Finanstilsynet@ftnet.dk 

 

FSR – danske revisorer 

 

fsr@fsr.dk; mbl@fsr.dk  

Foreningen af Danske Skatteankenævn 

 

fds@skat.dk  

Forsikring & Pension 

 

fp@forsikringogpension.dk  

Grundejernes Landsforening info@ejendomsforeningen.dk 
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HORESTA hoering@horesta.dk 

 

Håndværksrådet 

 

hvr@hvr.dk  

InvesteringsFondsBranchen 

 

info@ifb.dk  

ISOBRO isobro@isobro.dk 

 

It-Branchen itb@itb.dk 

 

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  

LO lo@lo.dk 

 

Nationalbanken 

 

nationalbanken@nationalbanken.dk  

Realkreditforeningen 

 

mail@realkreditforeningen.dk  

Realkreditrådet 

 

rr@realkreditraadet.dk  

Rådet for Socialt Udsatte 

 

post@udsatte.dk  

SEGES 

 

skat@seges.dk  

Skatteankestyrelsen 

 

sanst@sanst.dk  

SRF Skattefaglig Forening 

 

jesper.kiholm@skat.dk  

Udbetaling Danmark pote@atp.dk 

  

Ældresagen aeldresagen@aeldresagen.dk 
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