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Inddrivelsen af danskernes
gæld til det offentlige er næsten fordoblet siden 2013
Gældsstyrelsen har i 2019 inddrevet ca. 8,7 mia. kr.
af danskernes gæld til det offentlige. Det er ca. en
fordobling af provenuet sammenlignet med 2013.
Udviklingen afspejler en mere effektiv brug af styrelsens værktøjer og indsatser.
Gældsstyrelsens kerneopgave er at inddrive borgere og virksomheders gæld til
det offentlige på vegne af hundredvis af offentlige kreditorer fra både stat, kommuner og offentlige virksomheder.
Gældsstyrelsen har i 2019 inddrevet ca. 8,7 mia. kr. af danskernes gæld til det
offentlige, jf. figur 1. Det svarer til, at Gældsstyrelsen i gennemsnit har inddrevet
725 mio. kr. hver måned af den gæld, som borgere og virksomheder har for ubetalte skatter, afgifter, bøder mv.
Inddrivelsesprovenuet i 2019 er det højeste i en længere årrække, og markerer,
at inddrivelsesprovenuet næsten er fordoblet fra 4,4 mia. kr. til 8,7 mia. kr. i perioden fra 2013 til 2019. Provenuet er samtidig ca.1,6 mia. kr. højere end i 2018,
hvor der til sammenligning blev inddrevet 7,1 mia. kr., jf. figur 1.
Figur 1. Udviklingen i inddrivelsesprovenu, 2013-2019
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Gældsstyrelsen har i 2019 inddrevet
8,7 mia. kr. Siden 2013 er inddrivelsesprovenuet således steget fra 4,4
mia. kr. til 8,7 mia. kr. i 2019, hvilket
næsten svarer til en fordobling.
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Side 2

Effektive værktøjer og indsatser øger inddrivelsesprovenuet
Stigningen i provenuet skyldes særligt Gældstyrelsens målrettede indsats over
for virksomheder med stor gæld til det offentlige og brugen af afgørende inddrivelsesværktøjer, som fx modregning af gæld i udbetalinger fra det offentlige.
I 2019 udgjorde provenuet på ca. 3,4 mia. kr. fra den målrettede indsats over for
selskaber og enkeltmandsvirksomheder med stor gæld til det offentlige den største andel af det samlede inddrivelsesprovenu, jf. figur 2. Det svarer til ca. 40 pct.
af det samlede inddrivelsesprovenu i 2019, og er mere end en firdobling af de
ca. 800 mio. kr., som blev inddrevet fra virksomheder i 2016.
Det resterende provenu på ca. 5,3 mia. kr. kan særligt tilskrives modregning af
gæld i udbetalinger fra offentlige myndigheder, som fx overskydende skat og
børne- og ungeydelse. Derudover har Gældsstyrelsen igen fået mulighed for at
indeholde en procentdel af skyldners løn til at nedbringe gælden, og styrelsen
har igangsat udsendelsen af rykkere og saldobreve til et stort antal danskere.
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Målrettet virksomhedsindsats
40 pct. af det samlede inddrivelsesprovenu i 2019 stammer fra indsatsen over for virksomheder med stor
gæld til det offentlige.

Figur 2. Fordeling af inddrivelsesprovenu, 2016-2019
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Den samlede gæld til det offentlige stiger
Den samlede gæld til det offentlige havde ved udgangen af 2019 en kursværdi
på ca. 28 mia. kr. Kursværdien giver et mere retvisende billede af gældens reelle
værdi, idet den tager højde for borgere og virksomheders evne til at betale det,
de skylder.
Flere borgere har lav eller ingen betalingsevne, ligesom nogle virksomheder er
gået konkurs. Kursværdien giver således et øjebliksbillede af gældens inddrivelighed og er derfor ikke udtryk for, at inddrivelsen ikke fungerer, eller at Gældsstyrelsen opgiver at inddrive gælden.
Den samlede gæld var ved udgangen af 2019 ca. 129 mia. kr. Det er en stigning
på ca. 11 mia. fra 2018, hvor den samlede gæld lå på 118 mia. kr. Udviklingen
skyldes særligt, at borgere og virksomheder i stort omfang stifter ny gæld, samtidig med at gælden akkumulerer på grund af løbende rentetilskrivning.
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