
 

 

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM, vil 

fremover håndtere den automatiske inddrivelse af 

danskernes ubetalte personskatter. Systemet har 

allerede inddrevet personskattegæld for 546 mio. 

kr. i 2020. 

Fremover bliver alle ubetalte personskatter automatisk oversendt til Gældssty-

relsens nye inddrivelsessystem, PSRM. Det er en vigtig milepæl i genopretningen 

af gældsområdet, da personskatterne udgør en stor del af den samlede gæld til 

det offentlige.  

 

Det nye inddrivelsessystem giver mulighed for at gennemføre en effektiv og au-

tomatisk inddrivelse af danskernes persongæld. PSRM kan blandt andet foretage 

automatisk lønindeholdelse, hvor skyldnere bliver trukket en procentdel i deres 

løn, før den udbetales. 

  

Skattestyrelsen har siden medio 2019 sendt B-skatter til inddrivelse i PSRM, og i 

august 2020 er de første større antal ubetalte restskatter også sendt til inddri-

velse. Dermed er personskatteområdet fuldt tilsluttet det nye gældsinddrivelses-

system. I de første tre kvartaler af 2020 har Gældsstyrelsen inddrevet person-

skattegæld for ca. 546 mio. kr. med det nye inddrivelsessystem, jf. figur 1. 

 

 

Gældsstyrelsen inddriver over 
500 mio. kr. i personskatter 
med nyt it-system 

 Figur 1. Inddrivelsesprovenu for personskatter i PSRM pr. kvartal, mio. kr. 
 

 

Kilde: Gældsstyrelsen. 
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546 mio. 
Provenu fra personskattegæld 

I de første tre kvartaler af 2020 har 

Gældsstyrelsen inddrevet gæld fra 

personskatter for ca. 546 mio. kr. 

med det nye inddrivelsessystem.  



Gældsstyrelsen inddriver over 500 mio. kr. i personskatter med nyt it-system 

 

Side 2 

Til og med 3. kvartal 2020 har Skattestyrelsen sendt ubetalte personskatter til 

inddrivelse i PSRM for ca. 2,7 mia. kr. I september inddrev det nye system for før-

ste gang et trecifret millionbeløb i personskattegæld på en kalendermåned. Ind-

drivelsesprovenuet vil fortsætte med at stige i takt med, at mere gæld sendes til 

PSRM. 

Skattestyrelsen er den største offentlige kreditor 

Skattestyrelsen er den største offentlige kreditor, der kan sende gæld til inddri-

velse hos Gældsstyrelsen. Tilkoblingen af de ubetalte personskatter til PSRM er 

derfor afgørende for at sikre en effektiv gældsinddrivelse.  

 

Hvert år oversendes ca. 800.000 gældsposter til en værdi af ca. 5,4 mia. kr. til 

inddrivelse i Gældsstyrelsen på personskatteområdet, jf. figur 2. Fremover vil 

hele denne gæld blive oversendt til det nye inddrivelsessystem. Der er på nuvæ-

rende tidspunkt oversendt gældsposter fra ca. 74.500 skyldnere med person-

skattegæld til PSRM. 

 
Figur 2. Nøgletal om det forventede omfang af personskattegæld i PSRM 
 
 

 

Kilde: Gældsstyrelsen.  

Note: Værdien af personskattegælden, som årligt sendes til inddrivelse i Gældsstyrelsen, er beregnet som 

et rullende gennemsnit af den oversendte gæld de seneste fem år. 

 

Al ny personskattegæld vil blive sendt direkte til inddrivelse i PSRM. Der ligger 

dog fortsat personskattegæld til en værdi af ca. 34,6 mia. kr. i Gældsstyrelsens 

midlertidige inddrivelsessystem, DMI. Herfra vil gælden løbende blive forsøgt ind-

drevet eller overflyttet til inddrivelse i PSRM, i takt med at gældsposterne lever op 

til kravene herfor.  

Genopretningen af gældsinddrivelsen  

De offentlige kreditorer tilsluttes løbende til Gældsstyrelsens nye inddrivelsessy-

stem, efterhånden som de nødvendige it-systemer hos kreditorerne tilpasses til 

at kunne oversende gældsposter til PSRM. Indtil videre er 377 kreditorer helt eller 

delvist tilsluttet ud af de ca. 529 kreditorer, som i alt forventes tilsluttet til PSRM. 

 

Gældsstyrelsen inddrev i alt ca. 8,7 mia. kr. i ubetalt gæld til de offentlige kredito-

rer i 2019. Det er det højeste inddrivelsesprovenu siden 2015, hvor det tidligere 

inddrivelsessystem EFI blev suspenderet. 

 
www.gaeldst.dk  Gældsstyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen 

 

5,4 mia. 
Forventet årlig personskattegæld 

Der oversendes i gennemsnit person-

skattegæld for ca. 5,4 mia. kr. om året 

til inddrivelse i Gældsstyrelsen. Gæld 

der fremover vil blive inddrevet i det 

nye inddrivelsessystem. 

Årlige 
gældsposter 

800.000 

Skyldnere 

74.500 
Årlig gæld 

5,4 mia. 

Værdien af den personskat-

tegæld, der årligt sendes til 

inddrivelse i Gældsstyrelsen 

er ca. 5,4 mia. kr. 

 

Der er på nuværende tids-

punkt overført gældsposter 

fra ca. 74.500 skyldnere med 

personskattegæld til PSRM. 

PSRM forventes årligt at 

modtage omkring 800.000 

gældsposter vedrørende 

personskattegæld. 


