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9. februar 2008

I forlængelse af Skattestyrelsens skrivelser af 4. og 5. februar 2008 vedr. oprettelse af GER-nr. og 
gennemgang/kontrol af artsnummerering til brug for den forestående konvertering af fordringer til 
den centrale inddrivelsesmyndighed, synes der at være et behov for at redegøre for baggrunden for 
disse opgaver.

Helt overordnet har Skattestyrelsen overvejet, hvorledes man nemmest og kvalitetsmæssigt mest 
sikkert kan udveksle data mellem kommunerne og den centrale inddrivelsesmyndighed både i 
forbindelse med den umiddelbart forestående konvertering ultimo marts 2008 og fremover i 
forbindelse med kommunernes overførsel af fordringer til inddrivelse.  

I den forbindelse er et af de primære problemfelter at sikre en entydig identifikation af alle 
involverede parter – fx kreditor, debitor, inddrivelsesansvarlig - lige som det er nødvendigt at skabe 
entydighed omkring selve fordringen. I dag indeholder kommunernes informatiksystemer alene en 
entydig identifikation på fysiske personer (cpr.nr.). Juridiske enheder som selskaber, 
interessentskaber m.v. er identificerede ved kommunespecifikke kundenumre, ligesom 
artsnummereringen er forskellig fra kommune til kommune. Dette indebærer bl.a., at det 
kundenummer som anvendes til at identificere en bestemt juridisk enhed i en kommune bruger en 
anden kommune til at identificere en anden juridisk enhed eller en fysisk person. 

Det er således ikke muligt i den nuværende situation at etablere en fælles database omfattende data 
vedrørende juridiske enheder fra de kommunale informatiksystemer. Dette er naturligvis yderst 
aktuelt med den nært forestående konvertering af kommunale inkassodata til Skattestyrelsens 
inkassosystem. 

Problemstillingen er dog mindst lige så central for etablering af en hensigtsmæssig løsning på den 
fremtidige elektroniske overførsel af data mellem kommunerne og inddrivelsesmyndigheden og for 
den forestående kommunesammenlægning i særdeleshed, hvor der ligeledes er behov for at sikre en 
fælles entydig identifikation på tværs af de nuværende kommuners kundenumre m.v. Ellers bliver 
det ikke muligt at etablere et fælles edb-system for de nye storkommuner. 

En entydig identifikation af de juridiske enheder muliggør, at kommunerne og inddrivelsesmyndig-
heden fremover skal anvende relativt få ressourcer til elektronisk at udveksle oplysninger om de 
fordringer, som skal overføres til inddrivelsesmyndigheden til inddrivelse.

Pr. 1. april 2008 etableres en webløsning, hvor samtlige fordringshaver indberetter fordringer til 
inddrivelse. Løsningen kan anvendes på to alternative måder. Enten indberetter fordringshaverne 
manuelt linje for linje de enkelte tilgodehavender med bl.a. angivelse af debitorernes cpr.nr. eller 
GER-nr.



Alternativt kan fordringshaver hente en fil fra eget system og foretage en masseindberetning. 
Uanset hvilken løsning der vælges, kan systemet kun modtage entydigt identificerbare fordringer 
også på debitorniveau. 

En manuel løsning er ikke en hensigtsmæssig løsning hverken på kort sigt eller når de kommende 
storkommuner etableres, henset til den forventede mængde forfaldne fordringer.

Efter inddrivelsesmyndighedens modtagelse og godkendelse af fordringerne, vil der på samme 
måde i elektronisk form tilgå den enkelte kommune en konkret accept eller afvisning pr. fordring, 
som kan indlæses i kommunens system med henblik på opdatering.

Tilsvarende vil der månedsvis, sammen med overførslen af inddrevne beløb blive fremsendt en fil 
med henblik på automatisk indlæsning og ajourføring af de kommunale fordringer i 
Informatiksystemet.

Disse dataudvekslinger kan alene gennemføres såfremt der foreligger valide, konsistente og 
entydige data, hvilket er baggrunden for Skattestyrelsens anmodning til kommunerne om at 
gennemføre disse vigtige og nødvendige opgaver. 

Som tilkendegivet ovenfor handler det om en ”identifikationsudfordring”, der rækker ud over 
inddrivelsesprojektet. De udfordringer kan kun løses i et aktivt fællesskab, som vi håber at samtlige 
kommuner vil være en del af.

Såfremt der måtte være kommuner der ikke ser sig i stand til at påtage sig denne opgave bedes det 
meddelt senest tirsdag, den 12. februar 2008 til tax@gh.gl.

Eventuelle spørgsmål i anledning af ovenstående kan rettes til undertegnede på tlf. 346552.

 
Med venlig hilsen

Lisbeth Møller Jensen


