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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 163 af 9. januar 2017 (alm. del).

Karsten Lauritzen
/ Annemette Ottosen

Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 7. januar 2017 fra Henrik Thomsen,
Ringsted, vedrørende foretræde om gæld til det offentlige, jf. SAU alm. del - bilag 84.
Svar

Min grundlæggende holdning er, at borgere og virksomheder, der har stiftet gæld til det
offentlige, skal betale det skyldige beløb, enten frivilligt eller ved anvendelse af de tvangsinddrivelsesskridt, som SKAT er tillagt gennem lovgivningen. Ellers kan vi ikke opretholde retsfølelsen hos de mange borgere og virksomheder, som svarer enhver sit.
Det er vigtigt for mig, at retssikkerhed for borgere og virksomheder gælder overalt i forhold til myndighedsudøvelse. Borgere og virksomheder skal have en saglig, lovlig og fagligt korrekt behandling, hvad enten det drejer sig om betaling af skat, afregning af moms
eller inddrivelse af gæld.
Der findes i inddrivelseslovgivningen forskellige muligheder for at hjælpe skyldnere, som
er i en uoverskuelig gældssituation. Som eksempel kan nævnes, at en skyldner under visse
betingelser kan få eftergivet sin gæld til det offentlige, ligesom det er muligt at afskrive
gæld, hvis det vurderes, at der ikke er udsigt til, at skyldner vil kunne afdrage sin gæld.
Der tages desuden hensyn til skyldneres økonomi, når der fastsættes ordninger om afdrag
eller lønindeholdelse.
I forhold til forrentning af gæld til det offentlige kan jeg oplyse, at forslaget om renteharmonisering er et af flere tiltag, der har til formål at forenkle reglerne på inddrivelsesområdet til understøttelse af udviklingen af et nyt it-system for inddrivelse. Forslaget går ud på,
at så mange typer af gæld som muligt skal forrentes med inddrivelsesrenten. Inddrivelsesrenten på p.t. 8,05 pct. gælder allerede i forhold til størstedelen af den gæld til det offentlige, der er under inddrivelse. Der er således ikke tale om, at rentesatserne på alle gældstyper hæves til 8,05 pct., men derimod, at rentetilskrivningen på visse gældstyper forhøjes til
det almindelige niveau for gæld under inddrivelse.
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