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10 initiativer til forenkling af inddrivelseslovgivningen
Andet lovforslag til forenkling af inddrivelseslovgivningen indeholder 10 initiativer, som
understøtter en mere enkel og automatiseret administration af gældsinddrivelsen ved blandt
andet at sikre klare regler for forældelse af gældsposter og pålidelige data, der kan anvendes
under gældsinddrivelsen.
Klarere og digitaliserbare regler

Fire initiativer understøtter en enkel og automatiseret administration af gældsinddrivelsen.
1. Klarere regler for fradrag af pensionsindbetalinger ved betalingsevnevurdering.
Der gives bemyndigelse til at fastsætte klare og digitaliserbare regler om, hvordan pensionsindbetalinger skal indgå ved beregning af betalingsevnen.
2. Klarere regler for håndtering af negative korrektioner ved lønindeholdelse
Klarere regler for håndteringen af de situationer, hvor en arbejdsgiver nedsætter et beløb, der er indberettet til Gældsstyrelsen, og som indgår i en lønindeholdelse.
3. Klarere regler ifm. skyldnerskifte ift. CPR- og CVR-skyldnere
Gældsstyrelsen må fortsætte inddrivelsen efter et skyldnerskifte, når den nye skyldner
har fået mulighed for at foretage en frivillig betaling.
4. Ophævelse af forsøgsordning om eftergivelse af gæld for socialt udsatte grupper
Forsøgsordningen ophæves. Samtidig undersøges det, hvordan de gældende regler for
eftergivelse af gæld kan forbedres og i højere grad målrettes socialt udsatte grupper.
Enklere regler for forældelse

Tre initiativer understøtter klare og entydige regler for forældelse af gældsposter.
5. Forenkling af forældelse efter bortfaldsregler
Bortfaldsreglerne i seks særlove præciseres, så det alene er forældelsesloven, der gælder,
hvis et tilbagebetalingskrav kommer under inddrivelse.
6. Foreløbig afbrydelse af forældelsen, når fordringer modtages til inddrivelse
En gældspost kan tidligst forældes, 3 år efter den er modtaget til inddrivelse i Gældsstyrelsen.
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7. Indførelse af regler for forældelse af renter og gebyrer
For at undgå afskrivning af visse opkrævningsrenter og -gebyrer fastsættes regler om,
at disse renter og gebyrer skal anses for selvstændige krav i relation til deres forældelse
for at undgå problemer med håndtering af accessorisk forældelse (hvor en rente eller
et gebyr forældes, hvis det hovedkrav, de vedrører, forældes).
Mere pålidelige data

Tre initiativer understøtter pålidelige data, der kan anvendes under gældsinddrivelsen:
8. Klarere regler for afviklingsmodenhed ved modregning og lønindeholdelse
Gældsstyrelsen kan træffe afgørelse om lønindeholdelse og modregning, så snart en
gældspost er modtaget til inddrivelse, dvs. uden at skulle oplyse sidste rettidige betalingsdag.
9. Klarere og enklere regler ved tilsigelse – udlægsforretninger
Gældsstyrelsen må bruge data fra gældsposter til automatisk at generere forkyndelser
ved tilsigelse i forbindelse med udlægsforretninger, dvs. uden at redegøre udførligt for
kravets grundlag og uden at redegøre for sidste rettidige betalingsdag. Skyldner vil fortsat have mulighed for at få supplerende oplysninger om gældsposten.
10. Klarere regler for restanceinddrivelsesmyndighedens undersøgelsespligt ved modtagelse af fordringer
Ved begrundet mistanke om fejl i data kan Gældsstyrelsen isolere og sende gældsposter
retur til offentlige fordringshavere, som selv skal rette fejlen i data.
Del I til forenkling af inddrivelseslovgivningen

Den 23. marts 2017 vedtog et flertal af Folketingets partier det første lovforslag til forenkling af inddrivelseslovgivningen. Boks 1 oplister en række centrale initiativer, der blev gennemført dels med loven, dels via andre ændringer.
Boks 1. Udvalgte initiativer i første lov til forenkling af inddrivelseslovgivningen
Inddrivelsesskridt: Alle inddrivelsesskridt skal kunne anvendes over for flest mulige gældsposter.
Afvigende rentespor: Inddrivelsesrenten skal anvendes over for flest mulige gældsposter.
Særskilt lønindeholdelse: Beløbsgrænse på 50 kr. ved særskilt lønindeholdelse ophæves.
Afdragsordninger: Særregel om hårde inddrivelsesskridt for kioskbøder fjernes.
Forældelsesfrist for renter: 12 i stedet for op til 365 årlige forældelsesfrister pr. gældspost
Klarere processer: Fordringer oversendes først til SKAT, når de er inddrivelsesparate.
Gennemført inddrivelse fastholdes: Minimering af ”tilbagerulning” af samtlige indbetalinger på en
fordring ved fordringens senere nedskrivning.
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