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3,6 mia.
Provenu
I 2018 inddrev Gældsstyrelsen  
3,6 mia. kr. ved at modregne gæld i 
udbetalinger fra offentlige myndig-
heder.

3,6 mia. kr. inddrevet ved at 
modregne gæld i udbetalinger
Modregning: Gældsstyrelsen inddrev i 2018 et 
milliardbeløb ved at modregne danskernes gæld 
i udbetalinger fra det offentlige. Modregning er 
et af de mest effektive værktøjer, Gældsstyrelsen 
har til rådighed. 

I 2018 inddrev Gældsstyrelsen 3,6 mia. kr. ved at modregne danskernes gæld i 
udbetalinger fra det offentlige, jf. figur 1. Provenuet er det højeste siden 2014, hvor 
der til sammenligning blev inddrevet ca. 2,2 mia. kr. gennem modregning.

Gældsstyrelsen har mulighed for modregne gæld i udbetalinger fra offentlige 
myndigheder. For danskere med gæld til det offentlige betyder den såkaldte 
modregning, at Gældsstyrelsen kan tilbageholde eventuelle udbetalinger fra 
myndigheder, fx overskydende skat eller børneungeydelse, og bruge pengene til 
at afdrage på gælden.

Modregning er et af de mest effektive værktøjer, Gældsstyrelsen har til rådighed. 
Det er samtidig et eksempel på de fordele, en fællesoffentlig gældsinddrivelse har 
til forskel fra eksempelvis private inkassofirmaer. Modregning giver således 
mulighed for at tilbageholde udbetalinger, allerede inden pengene kommer i 
hænderne på skyldner.
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Figur 1. Udvikling i provenu fra modregning, 2014-2018
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Stigende gældsprovenu de senere år
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.

I 2018 udgjorde modregning ca. halvdelen af det samlede inddrivelsesprovenu, jf. 
figur 2. Den øvrige del af provenuet skyldes primært en tidlig indsats over for 
virksomheder med stor gæld til det offentlige.

Udviklingen i provenuet fra modregning har siden 2016 været positiv. Det skyldes 
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 forventnin-
gen, at provenuet ved modregning fastholdes i 2019.
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Figur 2. Fordeling af inddrivelsesprovenu, 2016-2018

Modregning Tidlig indsats over for virksomheder Øvrige

Kilde: Skatteministeriet.
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Genopretning af modregningsværktøjet har været højt prioriteret
Modregning er et af de inddrivelsesværktøjer, som blev suspenderet i 2015 med 
beslutningen om at standse al automatisk inddrivelse via det fejlramte og nu 
nedlukkede inddrivelsessystem EFI. 

Værktøjets store betydning for gældsinddrivelsen gjorde, at det blev genoprettet 
og taget i brug igen allerede i marts 2016. Her blev det således muligt at modreg-
ne gæld i udbetalingen af overskydende skat fra årsopgørelsen for 2015.


