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Til Folketinget – Finansudvalget og Skatteudvalget
Hermed sendes kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. september 2016. Redegørelsen viser bl.a., at de samlede offentlige restancer desværre som ventet er steget yderligere med ca. 12,1 mia. kr. til nominelt 95,4 mia. kr. fra 4. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016.
En stor del af stigningen skyldes dog tilskrevne nye renter, som alene tegner sig for en
stigning på ca. 3 mia. kr. i de tre første kvartaler af 2016. De reelt inddrivelige restancer er
desuden markant lavere og kan opgøres til godt 31 mia. kr. ved udgangen af 3. kvartal
2016.
Udviklingen afspejler bl.a. det reducerede inddrivelsesprovenu siden den nødvendige afbrydelse af Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) i september 2015. Det er dog værd at notere, at det gennemsnitlige månedlige inddrivelsesprovenu var knap 400 mio. kr. i april til
september, hvilket nærmer sig niveauet på 450-500 mio. kr. før den automatiserede inddrivelse via EFI stoppede. Det skyldes især genetableringen af den automatiserede modregning i overskydende skatter, som blev gennemført fra 1. april 2016, og løbende frivillige indbetalinger fra skyldnere.
Der er indgået en bred politisk ”Aftale om et nyt skattevæsen” af 18. november 2016 om
en fælles forståelse om nødvendigheden af at opbygge et nyt skattevæsen samt rammerne
herfor. Aftalen indebærer en styrkelse af kerneforretningsområderne og herunder inddrivelse, der bl.a. gennem en række lovgivningsmæssige forenklingstiltag skal gøres mere enkel
og gennemskuelig for både skattemyndighederne, borgere og virksomheder. Med aftalen
afsættes yderligere ca. 350 årsværk til inddrivelsesområdet.
Der er før jul udsendt lovforslag om forenkling af inddrivelseslovgivningen i ekstern høring. Lovforslaget vil fjerne en række særregler og forenkle og harmonisere inddrivelsesreglerne, så flest mulige fordringer kan underkastes samme behandling. Disse forslag er
vigtige i forhold til at udvikle et mere enkelt it-system til understøttelse af inddrivelsen og
sikrer, at inddrivelsesopgaven fremadrettet kan håndteres mere effektivt og gennemsigtigt.
Lovforslaget forventes fremsat Feb. II. 2017.
Der blev i september 2016 indgået kontrakt med Netcompany, og udviklingen af den første version af det nye inddrivelsessystem er i fuld gang. Systemet planlægges udviklet i tre
udviklingsfaser (releases). Første release er på nuværende tidspunkt halvvejs gennemført
og er forløbet som planlagt, således at første udgave af systemet forventes idriftsat som
planlagt primo april 2017. Folketingets Finansudvalg forventes i foråret 2017 at få forelagt
et aktstykke, hvor der nærmere redegøres for it-projektet og de nævnte efterfølgende udviklingsfaser.

Jeg glæder mig over den brede politiske opbakning bag ”Aftale om et nyt skattevæsen”,
og jeg håber, at Folketingets partier vil støtte op om det omtalte lovforslag og kommende
initiativer til den fortsatte genopretning af inddrivelsesområdet og det danske skattevæsen.
Karsten Lauritzen
/ Thomas Monefeldt
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