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Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe visse fordringer
med tvivlsom retskraft
Som led i oprydningsarbejdet efter indstillingen af den af automatiserede gældsinddrivelse i det tidligere SKAT skal der foretages en ekstraordinær afskrivning af
fordringer med tvivlsom retskraft. Der er indgået en generel aftale mellem KL og
Regeringen om kompensation for afskrivning af fordringerne og vilkårene for salget af en delmængde af fordringerne, der har privatretlig karakter.
I den forbindelse tilbyder Gældsstyrelsen at afkøbe en vis mængde fordringer af
privatretlig karakter fra kommunerne med henblik på efterfølgende afskrivning.
Der kompenseres tilsvarende for øvrige fordringer omfattet af den ekstraordinære
afskrivning, men dette sker automatisk og ikke som et afkøb. I modtager derfor
vedlagte tilbud vedrørende de privatretlige fordringer.
Hvilke fordringer drejer det sig om?

Tilbuddet er målrettet privatretlige fordringer, hvor det vurderes, at omkostningerne ved at forsøge at inddrive gælden vil overstige gældens reelle værdi. Det
drejer sig om fordringer med relativt lav værdi, og hvor skyldneren har lav eller
ingen betalingsevne.
Følgende kriterier er lagt til grund for udvælgelsen af fordringer:
 Fordringer, der er sendt til inddrivelse til og med den 19. november 2015, som er den dag,
hvor forældelsesfristen blev udskudt, og for hvilke der den 8. september 2018 er tvivl om
retskraften, samt relaterede fordringer (renter og gebyrer) sendt til inddrivelse efter den
19. november 2015.

[Beskrivelse]
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 Fordringer under 1.000 kr.
 Fordringer mellem 1.000 kr. og 7.500 kr., hvis skyldneren har en skattepligtig årsindkomst
under 200.000 kr.
 Ingen fordringer over 7.500 kr. – uanset skyldnerens indkomst.
 Det skal være muligt for Gældsstyrelsen at afskrive fordringerne, når de er købt. Derfor
afkøbes eksempelvis ikke udenlandske krav eller privatretlige underholdsbidrag.
 Fordringer, hvor en afskrivning kan støde retsfølelsen (fx politibøder, sagsomkostninger
fra straffesager og skattebøder), afkøbes heller ikke.
 Har en skyldner gældsposter for mere end 50.000 kr., som lever op til kriterierne for afskrivning, begrænses afskrivningen, således at maksimalt 50 pct.af skyldnerens samlede
gæld under inddrivelse på over 50.000 kr. kan afskrives. Gældsstyrelsen tilbyder tilsvarende kun at afkøbe det fulde beløb op til 50.000 kr. Beløb herudover afkøbes med maksimalt 50 pct.

Det er samme kriterier, der ligger til grund for den afskrivning af fordringer for
statslige fordringshavere, som er en del af den politiske ”Aftale om styrkelse af
den offentlige gældsinddrivelse”, som alle Folketingets partier indgik i juni 2017.
Læs mere om aftalen og loven, der udmønter aftalen på skat.dk/ekstraordinærafskrivning.
Hvilken pris kan I få for fordringerne?

Gældsstyrelsen tilbyder at afkøbe fordringerne til deres reelle værdi – eller det, der
betegnes som kursværdien. Det er normal praksis for alle typer gæld, at de værdiansættes via en kursværdimodel. Gældsstyrelsen anvender en model, der er udviklet af den uafhængige revisions- og rådgivningsvirksomhed PwC, og som fuldt ud
er i overensstemmelse med branchestandarder for værdiansættelse i den finansielle
sektor.
Kursværdien afspejler i høj grad skyldnernes betalingsevne. I dette tilfælde har
mange skyldnere en så lav indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.
Læs mere om kursværdimodellen på skat.dk/ekstraordinærafskrivning.
Det konkrete tilbud

Se en komplet liste over, hvilke fordringer der er omfattet af tilbuddet, og hvilken
pris Gældsstyrelsen tilbyder for fordringerne, i bilag 1.
Tilbuddet er endeligt og gælder kun for den samlede mængde fordringer i bilaget.
Hvad skal I gøre, hvis I ønsker at benytte tilbuddet?

Ønsker I at benytte Gældsstyrelsens tilbud, skal vedhæftede kontrakt underskrives
og returneres til Gældsstyrelsen på mail fordringshaver-ic@gaeldst.dk senest den
12. november 2018.
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Når tilbuddet er accepteret, må I ikke foretage yderligere handlinger i egne opkrævningssystemer eller via fordringshaverportalen i forhold til de afkøbte fordringer som eksempelvis op- eller nedskrivninger.
Efter at fordringerne er afskrevet, vil I modtage en underretning via system eller
brev om afskrivningen. Det anbefales, at I anvender denne underretning til at nulstille de afkøbte fordringer i jeres opkrævningssystem.
Hvad sker der, hvis I ikke ønsker at benytte Gældsstyrelsens tilbud?

Ønsker I ikke at benytte Gældsstyrelsens tilbud, vil fordringerne sammen med andre fordringer skulle gennemgås manuelt for retskraft for derefter at blive forsøgt
inddrevet, i det omfang fordringerne er retskraftige. Fordringer, der ikke er retskraftige, vil blive afskrevet efter gældende regler uden kompensation.
Det er Gældsstyrelsens vurdering, at det beløb, der vil kunne inddrives, ikke vil
overstige det beløb, der er tilbudt i afkøbstilbuddet, og at inddrivelsen potentielt
vil strække sig over en årrække.
Har I spørgsmål til tilbuddet, så er I velkomne til at kontakte Gældsstyrelsen
på 72371645.

Venlig hilsen

Gældsstyrelsen
Teglgårdsparken 112, 5500 Middelfart

www.gaeldst.dk
Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen
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