
April 2019

1,1 mia. 372.000 2.850 kr.

Danskerne har fået modregnet 
gæld for over 1 mia. kr.  
i overskydende skat
Modregning: Gældsstyrelsen inddriver milliard- 
beløb ved at modregne gæld i overskydende skat 
fra 2018. Allerede efter en uge har ca. 372.000 
danskerne fået modregnet gæld. Provenuet  
forventes at stige til ca. 3 mia. kr.

3,4 millioner danskere skal have penge tilbage i skat fra sidste år. For mange 
danskere betyder det, at de får penge udbetalt. Men for en lang række danskere 
bliver pengene brugt til at afdrage på deres gæld til det offentlige. Det sker via 
såkaldt modregning.

Gældsstyrelsen kan modregne gæld i udbetalinger fra offentlige myndigheder. 
Udbetalingerne af overskydende skat i forbindelse med årsopgørelsen er således 
et tidspunkt, hvor Gældsstyrelsen har mulighed for at få inddrevet store beløb fra 
danskere med gæld til det offentlige.

Gældsstyrelsen har foreløbigt inddrevet ca. 1,1 mia. kr. ved at modregne omkring 
372.000 danskeres gæld i udbetalingen af overskydende skat fra 2018. I gennem-
snit har danskerne fået modregnet gæld for ca. 2.850 kr. i deres overskydende 
skat, jf. figur 1. Provenuet forventes at stige til ca. 3 mia. kr. i takt med, at Gældssty-
relsen gennemgår al den tilbageholdte overskydende skat frem mod september 
2019.

Gældsstyrelsen har foreløbigt inddrevet 
ca. 1,1 mia. kr. ved at modregne gæld  

i overskydende skat.

Ca. 372.000 danskere har foreløbigt fået 
modregnet deres gæld i udbetalingen  

af overskydende skat. 

Danskerne har i gennemsnit fået 
modregnet gæld i overskydende skat  

for ca. 2.850 kr. 

Figur 1. Nøgletal for modregning i overskydende skat fra 2018

Kilde: Skatteministeriet.
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Det varierer geografisk, hvor meget den enkelte dansker har fået modregnet gæld 
i udbetalingen af overskydende skat, jf. figur 2. Forskellene skyldes blandt andet 
størrelsen på de konkrete udbetalinger, gældens størrelse mv.

I Region Hovedstaden har skyldnerne i gennemsnit fået modregnet det største 
beløb. I alt har 121.000 danskere fået modregnet 367 mio. kr. Det svarer til, at hver 
skyldner har fået modregnet gæld for 3.035 kr.

Til sammenligning har skyldnere i Region Nordjylland fået modregnet det mindste 
beløb. Her har ca. 36.000 danskere fået modregnet 97 mio. kr. Det svarer til, at 
skyldnerne i gennemsnit har fået modregnet gæld for 2.700 kr. 

Figur 2. Regional fordeling af modregning i overskydende skat fra 2018

Kilde: Skatteministeriet.
Note: Landkortet indeholder ikke oplysninger om Grønland, eller når adressen er ukendt. Dette udgør ca. 160 mio. kr. og 445 skyldnere.

376 mio.
Region Hovedstaden
Antal skyldnere: 120.964
Gennemsnit: 3.035 kr.

97 mio.
Region Nordjylland
Antal skyldnere: 35.852
Gennemsnit: 2.702 kr.

206 mio.
Region Midtjylland
Antal skyldnere: 76.364
Gennemsnit: 2.697 kr.

217 mio.
Region Syddanmark
Antal skyldnere: 79.039
Gennemsnit: 2.749 kr.

171 mio.
Region Sjælland
Antal skyldnere: 58.967
Gennemsnit: 2.901 kr.
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Figur 3. Andel af overskydende skat i samlet provenu ved modregning, 2014-2018 

Andel overskydende skat Samlet modregning

Kilde: Skatteministeriet.
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Stigende provenu ved modregning
Modregning er et af de mest effektive inddrivelsesværktøjer, Gældsstyrelsen har til 
rådighed. Det giver Gældsstyrelsen mulighed for at tilbageholde udbetalinger fra 
myndigheder, som fx overskydende skat, og bruge pengene til at afdrage på 
danskernes gæld til det offentlige.

I 2018 inddrev Gældsstyrelsen i alt 3,6 mia. kr. af danskernes gæld gennem 
modregning. Heraf udgjorde modregning i overskydende skat ca. 2,7 mia. kr., jf. 
figur 3. Det øvrige provenu kommer primært fra modregning i udbetalingerne af 
børneungeydelse og negativ moms.

Udviklingen i provenuet fra modregning skyldes særligt en målrettet indsats for at 
rydde op i millioner af gældsposter og gøre dem klar til modregning. Oprydningen 
fortsætter i de kommende år. Det er derfor forventningen, at provenuet ved 
modregning fastholdes i 2019.

Gældsstyrelsen har i 2018 inddrevet i alt 7,1 mia. kr. af danskernes gæld til det 
offentlige. Provenuet er steget gennem de seneste fem år. I takt med, at gældsind-
drivelsen løbende bliver styrket, er der potentiale for, at provenuet stiger 
yderligere.


