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Til
Folketinget - Skatteudvalget

L 95 - Forslag til Lov om lov om ændring af lov om fremgangsmåden
ved inddrivelse af skatter og afgifter, lov om inddrivelse af gæld til det
offentlige, lov om en børnefamilieydelse og lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister (Effektivisering af inddrivelsen af gæld til det offentlige).
Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 1 af 25. januar 2011.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

Troels Lund Poulsen
/Kaj-Henrik Ludolph

Spørgsmål:
Efter lovforslaget skal der gives skatteministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere
regler, der muliggør særskilt lønindeholdelse af beløb til dækning af kontrolafgifter m.v. og
dækningsrækkefølgen for denne. Det fremgår ligeledes af bemærkningerne til lovforslaget,
at der i forbindelse med kommuneforhandlingerne er igangsat et arbejde med at afdække
mulighederne for tvangsinddrivelse af disse restancetyper med et mindre beløb, og at
modellen udarbejdes af Skatteministeriet med inddragelse af relevante ministerier. Vil
ministeren oplyse, hvornår arbejdet, der indgår i kommuneforhandlingerne forventes
afsluttet og hvornår det tværministerielle arbejde med modellens udformning forventes
afsluttet, herunder om arbejdet forventes afsluttet i god tid inden lovforslagets 3.
behandling (jf. at lovforslaget forventes at kunne træde i kraft den 1. april 2011 ifølge
bemærkningerne til lovforslagets § 5) ?.
Svar:
Jeg kan oplyse, at den særskilte lønindeholdelse iværksættes ved bekendtgørelse fra Skatteministeren, når hjemlen hertil er vedtaget. Bekendtgørelsen herom forventes at få virkning fra og med 3. kvartal 2011. De overordnede rammer for den særskilte lønindeholdelse
blev aftalt under kommuneforhandlingerne og ligger dermed fast. Der har i mellemtiden
været et arbejde i gang med at udforme et udkast til et regelsæt, der indholdsmæssigt svarer
til de aftaler, der blev indgået, og som samtidig i videst muligt omfang harmonerer med de
begreber og beregningsmetoder, der benyttes i det eksisterende regelsæt vedr. restanceinddrivelsesmyndighedens fastsættelse af afdragsordninger og lønindeholdelse.
Skatteministeriets forventning er, at det tværministerielle arbejde vil være afsluttet, således
at der kort tid efter en vedtagelse af L 95 kan udsendes en bekendtgørelse med den supplerende interne og eksterne vejledning.
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