
 

 

Det nye gældsinddrivelsessystem giver resultater. 

150.000 skyldnere er nu varslet om, at de vil blive 

trukket i løn med henblik på at afdrage på gæld. 

Siden suspenderingen af den automatiserede inddrivelse i EFI-systemet i 2015 

har Skatteministeriet arbejdet på at udvikle et nyt gældsinddrivelsessystem til at 

inddrive borgere og virksomheders gæld til det offentlige. Systemet skal under-

støtte inddrivelsen af gæld på vegne af op imod 800 offentlige kreditorer. 

 

Systemet er i store træk færdigudviklet, og Gældsstyrelsen anvender dagligt det 

nye it-system til at inddrive gæld. Inddrivelsessystemet sikrer, at Gældsstyrelsen 

blandt andet kan modregne gæld i udbetalingen af overskydende skatter, fore-

tage lønindeholdelse og iværksætte rykkerindsatser.  

 

150.000 skyldnere risikerer at blive trukket i løn  

Gældsmyndighederne mistede med suspenderingen af den automatiserede ind-

drivelse i 2015 blandt andet muligheden for at foretage lønindeholdelse. Det vil 

sige muligheden for at tilbageholde en procentdel af en skyldners indkomst, og 

anvende beløbet til at afdrage vedkommendes gæld til det offentlige.  

 

Den mulighed er nu genetableret med det nye gældsinddrivelsessystem. I 2019 

har Gældsstyrelsen således udsendt ca. 150.000 varsler om lønindeholdelse til 

skyldnere, der tilsammen har gæld på mere en 1 mia. kr. Gældsstyrelsen har fo-

reløbigt inddrevet ca. 340 mio. kr. i 2019 via lønindeholdelse, jf. figur 1. Det er en 

massiv fremgang i forhold til 2018, hvor der blev lønindeholdt ca. 3 mio. kr. 

 
Figur 1. Provenu fra lønindeholdelse i det nye gældsinddrivelsessystem, mio. kr. 
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Gældsstyrelsen har varslet 150.000 

skyldnere om, at de nu kan trækkes i 

løn for at afdrage på deres gæld.  



 

 

Side 2 

Lønindeholdelse er et af de mest effektive værktøjer Gældsstyrelsen har til rådig-

hed, fordi pengene bliver inddrevet, før de bliver udbetalt til skyldneren. Fastsæt-

telsen af, hvor meget Gældsstyrelsen kan tilbageholde afhænger af skyldnerens 

indkomst. Samtidig er der begrænsninger for, hvilke skyldnere Gældsstyrelsen 

kan lønindeholde fra.  

 

Gældsstyrelsen vil i stigende grad anvende lønindeholdelse i takt med, at stadig 

flere offentlige kreditorer bliver tilsluttet det nye gældsinddrivelsessystem, og der 

dermed indsendes flere gældsposter til systemet. 

 

Det nye gældsinddrivelsessystem runder 500 mio. kr. 

Den samlede inddrivelse i det nye gældsinddrivelsessystem stiger ligeledes ha-

stigt. I 2018 inddrev Gældsstyrelsen ca. 44 mio. kr. med det nye it-system. I takt 

med, at flere offentlige kreditorer er tilkoblet systemet, stiger gældinddrivelsen. I 

2019 har Gældsstyrelsen foreløbigt inddrevet mere end 500 mio. kr., jf. figur 2. 

 

 

De første knap 80 offentlige kreditorer er tilsluttet  

Tilslutningen af op imod 800 offentlige kreditorer til det nye gældsinddrivelses-

system sker gradvist og efter en grundig og kontrolleret proces, som sikrer, at al 

inddrivelse i det nye system sker lovligt.  

 

Gældsstyrelsen håndhæver de datakrav, der stilles til de gældsposter, som of-

fentlige kreditorer indsender til det nye system. Det gøres for at undgå datafejl, 

og fx sikre, at samme gældspost ikke oversendes to gange, og at hovedkravet er 

korrekt, så Gældsstyrelsen inddriver og beregner renter på et korrekt grundlag. 

 

Indtil videre er knap 80 ud af de ca. 800 offentlige kreditorer tilsluttet det nye 

gældsinddrivelsessystem. Det gælder blandt andet DR, DSB, Arriva, Metro og 

dele af Skatteforvaltningens system til opkrævning af personskatter.  

 

I praksis benyttes det nye gældsinddrivelsessystem blandt andet til løbende at 

inddrive licensgæld, togbøder og en del skattekrav. 

  

Figur 2. Inddrevet gæld i det nye gældsinddrivelsessystem, mio. kr. 
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