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Til Folketinget – Skatteudvalget
Hermed sendes kvartalsredegørelse om offentlige restancer pr. december 2016. Redegørelsen viser bl.a., at de samlede offentlige restancer desværre som ventet er steget yderligere til 98,1 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2016. Stigningen er fordelt bredt over de
forskellige restancearter, men kan især henføres til skatte- og afgiftsrestancer samt inddrivelsesrenter.
De reelt inddrivelige restancer er dog markant lavere og kan opgøres til godt 32,6 mia. kr.
ved udgangen af 4. kvartal 2016. Det reelt inddrivelige beløb er baseret på en ”grovmasket” opgørelsesmetode, og Skatteministeriet vil snarligt bl.a. på baggrund af kritik fra
Rigsrevisionen og Eurostat offentliggøre en ny opgørelsesmetode, der bl.a. følger anerkendte internationale standarder for kursværdiansættelse mhp. at kunne fastsætte et mere
retvisende billede af, hvad gælden til det offentlige reelt er værd. Værdien af gælden er efter denne mere retvisende metode mindre end opgørelsen af de aktuelt inddrivelige restancer.
Udviklingen i restancerne 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 i månederne januar 2016 til december 2016 er inddrivelsesprovenuet opgjort til ca. 5,1 mia. kr. svarende til 430 mio. kr. i gennemsnit pr. måned. Det betyder, at inddrivelsesprovenuet er ved at nærme 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.
Med henblik på at støtte op om udviklingen og en succesfuld implementering af det nye
inddrivelsessystem er der i forlængelse af den brede politiske ”Aftale om et nyt skattevæsen” gennemført første bølge af forenklinger af inddrivelseslovgivningen, som blev vedtaget af Folketinget den 23. marts 2017 med ikrafttrædelse den 1. april 2017. Jeg vil gerne
kvittere for den store politiske opbakning, som jeg har oplevet i lovarbejdet, og de gode
drøftelser om oprydningen efter de fejlslagne inddrivelsessystemer EFI/DMI.
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