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Til Folketinget – Skatteudvalget
Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt yderligere høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).
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Organisation

Bemærkninger

Kommentarer

Danske Advokater

Danske Advokater er af den opfattelse, at det ud fra retssikkerhedsmæssige betragtninger er betænkeligt, at det – hvor inddrivelsen er umuliggjort pga. kreditors
egne forhold – skal komme debitor til ugunst, at kreditor ved lovgivningsmagtens mellemkomst
kan få suspenderet den almindelige forældelsesfrist. En privat kreditor med tilsvarende inddrivelsesproblemer ville næppe have
mulighed for at få lovgiver til at
suspendere forældelsesfristen på
tilsvarende måde.

Det bemærkes, at lovforslaget skal
sikre, at der ikke sker yderligere
utilsigtet forældelse af krav under
inddrivelse. Pga. den manglende
it-understøttelse pga. nedlukningen af EFI har SKAT ikke på
sædvanlig vis mulighed for at afbryde forældelsen. SKAT stilles
med lovforslaget omtrent, som
om forældelsen af fordringer, der
er under inddrivelse den 19. november 2015 eller senere, afbrydes den 20. november 2018.

Det er dog ifølge Danske Advokater en politisk vurdering, om forældelsesfristen skal suspenderes
for de fordringer, der er under
inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, herunder en afvejning af, om hensynet til ikke
ubetydelige statsfinansielle implikationer vejer tungere end de
overordnede hensyn, som forældelsesreglerne i øvrigt varetager.

Samtidig ville det – hvis forældelsen ikke udskydes i denne ekstraordinære situation – være de borgere, der betaler deres gæld til det
offentlige, der skulle betale for
dem, hvis gæld utilsigtet ville forældes.
Der er ved udformningen af forslaget foretaget en afvejning af på
den ene side hensynet til, at udskydelsen af forældelsen skal være
så kort som muligt, og på den anden side hensynet til, at der ikke
som følge af den manglende systemunderstøttelse indtræder
yderligere utilsigtet forældelse.
Der henvises endvidere til kommentarerne til høringssvaret fra
SEGES i høringsskemaet til lovforslaget oversendt til Skatteudvalget den 29. oktober 2015.
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