
Skattestyrelsen
2. marts 2008 

Orientering til kommunerne vedrørende:

1. Den kommende udveksling af fordringer og betalinger mellem kommunerne 
og Inddrivelsesmyndigheden, 

2. Underretning til skyldnerne i forbindelse med overdragelse af kommunale 
fordringer til Inddrivelsesmyndigheden

Procedure omkring fremsendelse af fordringer
1. april 2008
Skattestyrelsen konverterer i samarbejde med kommunernes it-leverandører; Kimik og Sermit, alle 
fordringer registreret i de kommunale informatiksystemer, hvor sidste rettidig betalingsfrist udløber 
mindst 3 uger før 1. april 2008.

Det betyder, at alle åbne poster, hvor betalingsfristen er den 11. marts 2008 eller før overføres i 
forbindelse  med  konverteringen.  Det  vil  ikke  ved  konverteringen  være  muligt  at  sortere  de 
fordringer fra, hvor der er indgået en frivillig betalingsaftale eller ydet henstand. 

Ved  konverteringen  skal  der  foretages  lukning  af  poster.  Således  vil  de  regnskabsmæssige 
konsekvenser  af  konverteringen  være,  at  der  kun  vil  være  åbne  poster  på  kommunernes  egne 
fordringer,  mens  kommunens  skattefordringer  samt  fordringer  vedr.  andre  kommuner,  Ini, 
Nukissiorfiit,  danske  og  nordiske  krav,  privates  krav  på  underholdsbidrag,  samt  Grønlands 
Hjemmestyres fordringer overføres til Skattestyrelsen og skal udlignes i de kommunale systemer.

Det er således vigtigt, at bogholderiet er ajour med bogføringen af indbetalinger inden 28. marts 
2008 på fordringer hvor forfaldsdato/betalingsdato er den 11. marts eller tidligere. Det er endvidere 
vigtigt  at  indbetalinger  der  skal  videresendes til  anden fordringshaver  end kommunen tillige er 
fremsendt.

Såfremt kommunen har indgået aftale om kombineret løntræk til afvikling af såvel restancer som 
løbende udgifter, bør disse aftaler så vidt det er muligt opsplittes i to aftaler.

Efter 1. april 2008
Fordringer,  hvor  sidste  rettidig  betaling  er  den  12.  marts  eller  senere  skal  indberettes  til 
Skattestyrelsens Web-indberetning, hvilket sker ved at indlæse en kommasepareret fil via WEB til 
inddrivelsesmyndigheden.

Samtlige kommuner vil få tildelt et brugernavn og en kode med henblik på en ugentlig indberetning 
af kommunale fordringer. Indberetningen sker ved overførsel af en fil efter samme princip, som i 
dag  anvendes  ved  indberetning  af  A-skat  og  AMA.  Tillige  med  indberetningen  indlæses  også 
dokumentation for fordringen.

Hvilke fordringer skal indsendes



Fordringer,  der  ikke  er  udlignet  14  dage  efter  udløbet  af  den  almindelige  betalingsfristdato. 
Inddrivelsesmyndigheden udsender rykker 3 uger efter sidste betalingsfrist.

Det gælder dog ikke fordringer, hvor kommunen har givet henstand med betaling af fordringen.

Fordringer, hvor henstand er tilbagekaldt, skal fremsendes til inddrivelsesmyndigheden.

Fordringer, hvor kommunen har indgået en betalingsaftale med debitor før fordringen er overført til 
Inddrivelsesmyndigheden,  fx  servicetræk,  skal  (naturligvis)  ikke  fremsendes  til 
inddrivelsesmyndigheden. 

Fordringer, hvor den frivillige aftale er misligholdt, skal fremsendes til inddrivelsesmyndigheden.

Der  vil  være  behov  for  at  markere  de  fordringer,  der  ikke  skal  overføres  til 
Inddrivelsesmyndigheden. Det arbejdes der p.t. på sammen med Kimik og Sermit.

Retsvirkninger ved overdragelse af fordring til inddrivelsesmyndigheden
• Der kan ikke bogføres på de fordringer, der er fremsendt til inddrivelsesmyndigheden
• Der kan ikke modtages betaling på de pågældende fordringer
• Der kan ikke ydes henstand på de pågældende fordringer
• Der kan ikke indgås betalingsaftaler, foretages modregning eller andre inddrivelsesskridt.

Som  udgangspunkt  kan  kommunen  som  ejer  af  fordringerne  tilbagekalde  fordringer,  der  er 
overdraget  til  Inddrivelsesmyndigheden.  Da  en  tilbagekaldelse  i  nogle  tilfælde,  kan  gribe 
forstyrrende ind i inddrivelsesmyndighedens arbejde, fx hvis der er iværksat løntilbageholdelse, er 
indgået  betalingsaftaler  eller  er  indledt  en sag om gældssanering,  har  Inddrivelsesmyndigheden 
mulighed for at afslå en anmodning om tilbagekaldelse. 

Ønsker kommunen at tilbagekalde en fordring, fx med henblik på at gennemføre en modregning, 
skal der forinden rettes henvendelse til Inddrivelsesmyndigheden.  

Tidsplan
Uge 9 – klargøring af data til testkonvertering
Uge 10 – testkonvertering
Uge 12 - 13 – yderligere information til kommunerne om forretningsgange efter 1. april 2004
Uge  13  –  14  -  28.  marts  2008,  kl.  15.00  –  1.  april  2008,  kl.  8.00  -  driftskonvertering  – 
Informatiksystemet vil være lukket for bogføring i den pågældende periode.

Underretning af debitor
I henhold til § 11 a i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om inddrivelse og forebyggelse af restancer 
til det offentlige, som ændret ved landstingslov nr. 3 af 12. maj 2005, landstingslov nr. 4 af 26. april 
2007  og  landstingslov  nr.  13  af  15.  november  2007,  er  det  en  betingelse  for  overdragelse  til 
inddrivelsesmyndigheden, at debitor underrettes skriftligt af fordringshaveren om overdragelsen.
Det kan i praksis ske som led i den almindelige opkrævning, hvor det på regningen oplyses, at 
fordringen overdrages til Inddrivelsesmyndigheden med henblik på inddrivelse, såfremt betalingen 
ikke sker rettidigt. 



Kommunen skal være opmærksom på, at underretningspligten ikke er opfyldt, hvis kommunen blot 
orienterer om eller forbeholder sig muligheden for at sende fordringen til inddrivelse eller inkasso.

Skyldner kan pr. 1. april 2008 indbetale skyldige beløb med frigørende virkning til Grønlandsbank-
en 6471-1002934.

Arbejdsgivere der foretager løntræk på restancer skal fra og med 1. april 2008 indbetale indeholdte 
beløb til Grønlandsbanken 6471-1002926.

Dette sker første gang for så vidt angår redegørelse for indeholdt løn for marts måned 2008, der skal 
indberettes  til  Inddrivelsesmyndigheden  senest  10.  april  2008  enten  via  Skattestyrelsens  web-
løsning for arbejdsgivere eller ved indsendelse af blanket på fax 323304. Inddrivelsesmyndigheden 
fremsender separat information til samtlige arbejdsgivere herom.

Debitorerne kan fra 1. april 2008 rette henvendelse til inddrivelsesmyndighedens lokale kontorer 
eller til de lokale skattekvikskranker med henblik på vejledning og information. 

Kommunen  vil  senere  blive  underrettet  om  inddrivelsesmyndighedens  nye  adresser,  og 
telefonnumre,  ligesom  kommunen  vil  blive  underrettet  om  procedurerne  for  overdragelse  af 
fordringer til inddrivelsesmyndigheden m.v. Dette forventes at ske i uge 12 – 13.

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

 
Med venlig hilsen

Lisbeth Møller Jensen
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