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Lovforslag L 32 – Der er brug for at oplysninger om nye lån kan indgå i eSkatdata for at
stoppe overgældsætning, inden det går galt
Finans og Leasing, som bl.a. er brancheforening for danske leasingselskaber og for den sags
skyld også banker og forbrugslåneselskaber, støtter op om intentionerne med lovforslag L 32, der
giver leasingselskaber adgang til eSkatData ud fra de overordnede hensyn, der er nævnt i
lovforslaget.
Som en bærende del af lovforslaget indgår det, at leasingselskaber i fremtiden skal foretage en
kreditværdighedsvurdering svarende til hvad der allerede i dag gælder ved optagelse af lån.
Hovedsigtet hermed er selvsagt at undgå overgældsætning af den enkelte forbruger.
Som vi har peget på i vort høringssvar til lovforslaget, er det yderst relevant for alle selskaber, som
er underlagt krav om kreditværdighedsvurdering efter kreditaftaleloven, hvad enten det er
leasingselskaber, banker eller forbrugslånevirksomheder, at få adgang til de oplysninger om nye
lån og kreditter, der oprettes i løbet af året af banker og forbrugslånevirksomheder, og som
løbende igennem året indberettes af disse i SKAT´s systemer. Det sker så vidt vides for at SKAT
bedre kan tilrette forskudsopgørelse. Men oplysningerne bør også kunne anvendes ved
kreditværdighedsvurderingen på basis af opslag i eSkatData. Når man med lovforslaget pålægger
leasingselskaber en pligt til at foretage en ordentlig og grundig kreditværdighedsvurdering bør der
også følge de bedste værktøjer med for at kunne løse denne opgave.
I dag vises via eSkatData alene hvor hårdt forbrugeren er gældsat som opgjort i årsopgørelsen.
Altså en gang årligt (ultimo året). En mere løbende opdatering af disse forhold vil gøre det muligt at
undgå overgældssætning af personer, som i løbet af året af forskellige årsager (sygdom,
arbejdsløshed, spilleafhængig eller andet) gældsætter sig. Kort sagt vil vores forslag gøre det
muligt at opfange begyndende gældsproblemer på et langt tidligere tidspunkt end i dag. Tænk fx
på en person som dags dato - 10. nov. i året - optager et nyt lån. Her er det jo ikke nok at se på

hvilke lån personen havde året før. Men også på de nye lån som personen måtte have optaget i
indeværende år.
Når problemstilling er meget relevant skyldes det også, at personer, som har begyndende
gældsproblemer, i mange tilfælde ikke oplyser korrekt om deres gældssituation. Fordi de så ellers
kan være nervøse for udsigten til afslag på nyt lån.
Og der findes ingen andre steder end hos SKAT at få valide oplysninger om forbrugeres
gældssituation.
Finans og Leasing er i det lys meget ærgerlig over, at vores ønske er blevet afvist af
Skatteministeren. Og i øvrigt uden nogen bemærkning om i det mindste at ville se på ønsket inden
for overskuelig tid.
Vi opfordrer derfor Folketingets Skatteudvalg til at overveje overstående på ny.
Det burde være muligt også allerede i nærværende lovforslag at sikre, at de nævnte yderst
relevante oplysninger til brug for kreditværdighedsvurdering af forbrugere, kan indgå i eSkatData,
som jo også drives af SKAT. Det er som nævnt oplysninger, der allerede findes i SKAT´s
systemer.
Populært sagt vil det kunne være med til at undgå, at vi ser flere overgældsatte personer i
programmer som ”Luksusfælden” og lignende.
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