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sv 

Vedr.: Aftale med Skatteministeriet om ekstraordiær 
afskrivning af grå fordringer  

 

Forligskredsen bag den politiske aftale om styrkelse af gældsinddrivelse er for nylig blevet enig 

om vilkårene for at kompensere kommuner og andre offentlige kreditorer. I den forbindelse var 

der også opbakning til vores kritik af, at fordringernes kursværdi skulle reduceres med 20% 

grundet manglende retskraft.  

Ovenstående har sammenhæng med, at Skatteministeriet gerne vil håndtere gamle, tvivlsomme 

fordringer (grå fordringer) som EFI-systemet ikke har færdigbehandlet. Det vil kunne ske gen-

nem en ekstraordinær afskrivning, som bestemmes ud fra nogle kriterier, når de enkelte for-

dringer gennemgås. 

I uge 41/42 vil de kommunalt ejede vandselskaber modtage en henvendelse fra ministeriet, om 

et konkret afkøbstilbud af en delmængde af de fordringer, som selskabet har fremsendt til ind-

drivelse. 

 

Det er op til hvert enkelte vandselskab, om det vil gøre brug af tilbuddet.  

 

Situationen taget i betragtning, mener DANVA, at det er positivt, at vandselskaberne har mulig-

hed for at få sat et snarligt punktum for gamle, tvivlsomme fordringer, såfremt at selskaberne 

måtte ønske det.  

 

I den sammenhæng vil vi gerne understrege, at fordringernes kursværdi ikke er reduceret med 

20%, som det ellers har været lagt op til. Dermed har embedsmændene og politikere lyttet til 

DANVA, der sammen med andre repræsentanter for ikke-statslige fordringshavere tidligere har 

kritiseret forslaget om en sådan reduktion.  

 

Baggrund 

En ændring af inddrivelsesloven gør det muligt for Skatteministeriet at iværksætte en ekstraor-

dinær afskrivning af gamle fordringer – oversendt senest 19.11.2015 – hvor der er tvivl om 

retskraften (grå fordringer). I forhold til den del af forsyningsbranchen, der er kommunalt ejet, 

er det dog en forudsætning, at der indgås en aftale med hver berørt forsyning. 

 

I løbet af foråret og sommeren 2018 har brancheorganisationerne for de forskellige forsynings-

arter drøftet den af ministeriet lancerede model for værdisætning.  

 

Direktørerne for forsyninger, der er medlem af DANVA, har fået direkte information, notater, 

powerpoints fra foreningen:  

 

 01.06.2018  

 22.06.2018.  

 

I vores information af 01.06.2018 er det bl.a. omtalt, at en evt. afskrivning kun angår en del-

mængde af fordringerne oversendt til inddrivelse. Emner som værdisætningsmodellen fra PWC 

og håndtering af tab på debitorer/kunder er også berørt. 
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Elementer i forsyningens vurdering 

Det skal understreges, at det naturligvis er det enkelte selskab, der skal tage stilling til anmod-

ningen fra Skatteministeriet, og om man ønsker at indgå en aftale om den ekstraordinære af-

skrivning. 

 

I den forbindelse kan der laves en samlet vurdering af elementer som: 

- Det uacceptable i, at kommunalt ejede forsyninger har været tvunget til at bruge en in-

effektiv inddrivelsesmyndighed, der ikke har sikret retskraften. Resultat har været, at 

kunder, der ikke har betalt deres regning har draget fordel af det på bekostning af de 

øvrige kunder.  

- Behovet for at få en snarlig afslutning af sagen på en acceptabel måde. 

- Afklaring på gamle hængepartier; nogle af fordringerne er nemlig tilbage fra 2007. 

- Værdisætningsmodellen tager hensyn til de svageste kunder. Når det er sagt, skal det 

understreges, at forsyningerne ikke skal drive socialpolitik.  

- Selskaberne står selskabsøkonomisk ikke svagere, da tabet på afskrivningerne kan 

dækkes ind via taksterne. 

- Vurdering af retskraften; i hvilken grad kan det tænkes, at der er sket fejl i forbindelse 

med indtastningen i EFI – eller ligger fejlen hos myndigheden? 

- Chancerne for at en manuel gennemgang i ministeriet resulterer i, at de aktuelle grå 

fordringer viser sig at være retskraftige, og kunderne har midler, der kan inddrives. 

- … 

 

Øvrige ikke-statslige kreditorer 

Forløbet har været koordineret med Dansk Fjernvarme, Dansk Affaldsforening og Dansk Energi. 

KL har der ligeledes været kontakt til.  

 

Skatteministeriet har meddelt, at den politiske beslutning, som omtalt i pressemeddelelsen 

05.10.2018, har resulteret i, at alle ikke-statslige kreditorer er blevet kompenseret efter samme 

model – og dermed de kursværdier, som PwC har fremført. DANVA problematisering af diskon-

teringsprocenten og manglende hensyn til den statslige afgift på vandforsyningssiden er ikke 

imødekommet. 

 

Alle ikke-statslige kreditorer nyder godt af bl.a. DANVAs heftige kritik af en ekstra 20 % reduk-

tion i kursværdien, grundet manglende retskraft.  

 

Brancheorganisationerne har givet klart udtryk for, at det er staten, der skal bære ansvaret for 

den manglende retskraft – og dette skulle være sket ved at sikre den rette datakvalitet i forbin-

delse med indtastning i EFI, ligesom staten skulle have sikret en hurtig og gennemskuelig op-

følgning på fordringerne således, at de ikke blev forældet, mens de lå hos myndigheden. 

 

http://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2018/oktober/regeringen-kompenserer-

offentlige-kreditorer-for-afskrevet-gaeld 
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