
 

 

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem har igen gjort det 
muligt at trække danskerne i løn, når de har gæld til det 
offentlige. Indsatsen har foreløbig indbragt ca. 1,1 mia. kr. 
til de offentlige kasser. 

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM, er nu udviklet og taget i brug. Det nye sy-

stem skal fremover sikre en effektiv inddrivelse af borgere og virksomheders gæld til det of-

fentlige.  

 

Med PSRM har Gældsstyrelsen igen mulighed for at foretage automatisk lønindeholdelse. 

Lønindeholdelse er et af Gældsstyrelsen mest effektive værktøjer, fordi det sikrer, at skyld-

nerne først får deres løn udbetalt, når en procentdel er brugt til at afdrage på deres gæld til 

det offentlige.  

 

Før skyldnerne sættes i lønindeholdelse modtager de en varsling fra Gældsstyrelsen. Herefter 

har skyldneren mulighed for selv at indbetale det skyldige beløb. Sker det ikke, vil gælden i 

stedet blive tvangsinddrevet ved at sætte skyldneren i lønindeholdelse. Frem til oktober 

2020 har Gældsstyrelsen således trukket 946 mio. kr. i skyldnernes lønninger, og yderligere 

183 mio. kr. er blevet indbetalt direkte til Gældsstyrelsen, inden lønindeholdelsen blev sat i 

gang. Til sammen giver det et foreløbigt inddrivelsesprovenu på mere end 1,1 mia. kr., jf. fi-

gur 1. 

 
Figur 1. Samlet inddrivelsesprovenu fra lønindeholdelsesindsats i mio. kr. 
 

 

Kilde: Gældsstyrelsen. 

Note: Inddrivelsesprovnuet består af tvungen løntræk og direkte indbetalinger fra skyldnere som følge af varsler om 

almindelig eller særskilt lønindeholdelse. Provenuet er opgjort pr. 31. oktober 2020. 
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Side 2 

I løbet af de første 10 måneder af 2020 alene, har Gældsstyrelsen inddrevet 765 mio. kr. gen-

nem lønindeholdelse. Det er mere end en fordobling i forhold til 2019, hvor tallet var 363 

mio. kr. for hele året, jf. figur 1. 

 

Provenuet fra lønindeholdelsesindsatsen udgør mere end halvdelen af det samlede provenu, 

der er inddrevet med det nye inddrivelsessystem. I alt er der indtil nu inddrevet gæld for ca. 

2 mia. kr. med det nye system, jf. figur 2.  

 
Figur 2. Fordeling af inddrivelsesprovenu i PSRM i mio. kr.  
 

 

Kilde: Gældsstyrelsen. 

Note: Provenuet er opgjort fra januar 2019 til oktober 2020. 

 

Flere skyldnere vil blive omfattet af lønindeholdelse 

Gældsstyrelsen har i perioden fra 2019 til oktober 2020 udsendt varsel til over 275.000 skyld-

nere om, at de kan forvente at blive sat i lønindeholdelse. 163.000 af disse skyldnere er aktu-

elt i færd med at afbetale en samlet gæld på ca. 2 mia. kr. gennem en lønindeholdelsesord-

ning. 

 

Foreløbig er omkring 6 mia. kr. sendt til inddrivelse i PSRM. Lønindeholdelse vil i stigende 

grad blive brugt, i takt med at stadig flere offentlige kreditorer bliver tilsluttet det nye gælds-

inddrivelsessystem og dermed indsender gældsposter til PSRM. Indtil videre er 377 ud af 529 

kreditorer helt eller delvist tilsluttet. 

 

Gældsstyrelsen inddrev i alt ca. 8,7 mia. kr. i ubetalt gæld til de offentlige kreditorer i 2019. 

Det er det højeste inddrivelsesprovenu siden 2013, hvor det tidligere inddrivelsessystem EFI 

blev taget i brug. 
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