Juni 2020

Gældsstyrelsen inddriver
licensgæld for 1 mia. kr.
Siden de første gældsposter fra DR blev oversendt
til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem i april
2018, er der inddrevet knap 1 mia. kr. af danskernes licensgæld. Det skyldes særligt, at systemet gør
det muligt at tage effektivt inddrivelsesværktøj i
brug.
Skatteforvaltningen har gennem en årrække arbejdet på at udvikle og implementere et nyt gældsinddrivelsessystem PSRM. Det nye system er i store træk
færdigudviklet og skal fremover sikre korrekt og effektiv inddrivelse af borgere
og virksomheders gæld til det offentlige.
Det nye gældsinddrivelsessystem understøtter inddrivelsen af gæld på vegne af
flere hundrede offentlige kreditorer, som løbende bliver tilsluttet systemet. DR
var den første offentlige kreditor, der blev tilsluttet det nye system. De første
gældsposter blev oversendt til systemet i april 2018, og DR er den offentlige kreditor, der har fået inddrevet mest gæld i systemet indtil nu.
Gældsstyrelsen har således siden 2018 inddrevet knap 1 mia. kr. af danskernes
licensgæld. Heraf er ca. 750 mio. kr. inddrevet i det nye inddrivelsessystem, hvilket svarer til ca. 75 pct. af det samlede provenu fra inddrivelsen af licensgæld.
Det resterende provenu er inddrevet i det midlertidige inddrivelsessystem DMI, jf.
figur 1.
Figur 1. Udvikling i provenu fra inddrivelse af licensgæld, 2016 – 2020 (pr. 30. april)
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750 mio.
Provenu i nyt gældsinddrivelsessystem
Siden DR blev tilsluttet det nye inddrivelsessystem, har Gældsstyrelsen inddrevet knap 1 mia. kr. af danskernes licensgæld, heraf er ca. 750 mio. kr. inddrevet i
det nye system.
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Nyt system sikrer effektive inddrivelsesværktøjer
Den stigende inddrivelse af licensgæld skyldes særligt, at Gældsstyrelsen med
det nye inddrivelsessystem igen har fået mulighed for at foretage lønindeholdelse og såkaldt særskilt lønindeholdelse. Disse indsatser har ikke været tilgængelige siden 2015, hvor al automatisk inddrivelse via det fejlramte inddrivelsessystem, EFI, blev standset.
Indsatserne er blandt de mest effektive værktøjer, som Gældsstyrelsen har til rådighed, da de gør det muligt at tvangsinddrive gæld fra skyldnere. Ved lønindeholdelse har Gældsstyrelsen mulighed for at indeholde en procentdel af skyldners løn til at nedbringe gælden. Ved særskilt lønindeholdelse har styrelsen desuden, uagtet skyldnerens indkomstgrundlag, mulighed for at trække 400 kr. månedligt til at dække udvalgte typer gæld. Det gælder blandt andet licensgæld.
Gælden til DR er faldet
Den samlede licensgæld er faldet ca. 200 mio. kr. siden 2018, hvor inddrivelsen
af licensgæld i det nye inddrivelsessystem påbegyndte, jf. figur 2. Faldet vurderes at være knyttet til muligheden for igen at anvende det effektive inddrivelsesværktøj lønindeholdelse. Samtidig er licensen i samme periode faldet, som følge
af beslutningen om at udfase medielicensen fra 2019 til 2022, hvilket har reduceret tilgangen af ny licensgæld.
Figur 2. Udvikling i licensgæld, 2018 - 2020 (pr. 30 april)
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Styrket inddrivelse i nyt gældsinddrivelsessystem
Den samlede gæld i det nye inddrivelsessystem stiger løbende i takt med, at flere
af de mere end 600 offentlige kreditorer, der kan indsende gæld til Gældsstyrelsen, bliver tilsluttet det nye system. På nuværende tidspunkt er godt 300 offentlige kreditorer helt eller delvist tilsluttet, hvilket eksempelvis gør det muligt at indsende krav om togbøder og politibøder til inddrivelse.
Der er aktuelt overført gæld for ca. 5 mia. kr. til det nye system, hvoraf i alt 1,2
mia. kr. er blevet inddrevet. Der pågår fortsat et omfattende arbejde med at få
tilsluttet flere offentlige kreditorer til det nye gældsinddrivelsessystem. Tilslutningen sker gradvist og efter en grundig proces, som sikrer, at al inddrivelse i det
nye system sker på et effektivt og korrekt grundlag. Hovedparten af de offentlige
kreditorer forventes tilsluttet det nye system ved udgangen af 2021.
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