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Mænd har i gennemsnit mere
gæld til det offentlige
Tal fra Gældsstyrelsen viser, at mænd i gennemsnit
har mere gæld til det offentlige end kvinder. En del
af forklaringen er, at flere mænd hæfter personligt
for en stor virksomhedsgæld.
Når Gældsstyrelsen inddriver gæld til det offentlige fra borgere, er det oftere hos
en mand end hos en kvinde. Mænd udgør 63 pct. af alle skyldnere, og de skylder
typisk et højere beløb end kvinderne.
Tal fra Gældsstyrelsen viser, at hele 80 pct. af persongælden skyldes af mænd,
når gælden opgøres i kroner og ører. I gennemsnit har mandlige skyldnere en
samlet gæld på ca. 140.000 kr., hvorimod kvinder i gennemsnit skylder 57.000
kr., jf. figur 1.
Blandt mandlige skyldnere er der også en overvægt af storskyldnere. Omtrent
15.000 mænd skylder over en million kroner, mens godt 2.000 kvinder har gæld
i den størrelsesorden, jf. figur 1. Det betyder, at ca. 88 pct. af de allerstørste personskyldnere er mænd.
Figur 1. Fordelingen af antallet af mænd og kvinder efter gældens størrelse ved udgangen af 2020
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Kilde: Gældsstyrelsen.
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88 %
Af storskyldnerne er mænd
88 pct. af storskyldnere med gæld
over en million kroner er mænd.
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Side 2

Selvstændigt erhvervsdrivende trækker gennemsnit op
En del af forklaringen på, at mange skyldnere har en stor gæld til det offentlige
er, at de hæfter personligt for virksomhedsgæld. Heriblandt er knap tre ud af fire
skyldnere mænd.
I alt er der ca. 159.000 mænd med gæld til det offentlige, som er eller har været
selvstændigt erhvervsdrivende, jf. figur 2. Den gennemsnitlige gæld for disse
skyldnere er ca. 247.000 kr. Deres samlede gæld beløber sig til ca. 39 mia. kr.
Til sammenligning er der ca. 57.000 kvindelige skyldnere, der er eller har været
selvstændigt erhvervsdrivende, jf. figur 2. Gruppen skylder i gennemsnit 122.000
kr. til det offentlige. Samlet har gruppen gæld for ca. 7 mia. kr.
Figur 3. Antal skyldnere med og uden personligt ejet virksomhed fordelt på mænd og kvinder
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Forskellene i den gennemsnitlige gæld til det offentlige kan ikke alene tilskrives,
at flere mænd hæfter personligt for en stor virksomhedsgæld. Tal fra Gældsstyrelsen viser, at mænd skylder mere end kvinder på en række gældstyper. Det
gælder blandt andet restskat, underholdsbidrag og politibøder. Omvendt skylder
kvinder mere end mænd på eksempelvis studielån, daginstitutioner og boligsikring. Her er forskellen dog væsentligt mindre.

Mænd skylder mest for politibøder
Mænd skylder 9,8 mia. kr. i ubetalte
politibøder, mens kvinder skylder 0,7
mia. kr.

Selvstændigt erhvervsdrivende hæfter personligt for gæld i deres virksomhed
Når virksomheder stifter gæld, sondrer Gældsstyrelsen mellem selskaber og selvstændigt erhvervsdrivende.
Det skyldes, at et selskab hæfter for gælden, indtil selskabet er opløst, mens selvstændigt erhvervsdrivende
hæfter personligt for virksomhedens gæld, også efter virksomheden er gået konkurs. Udover gæld i virksomheden kan selvstændigt erhvervsdrivende også have stiftet personlig gæld til det offentlige, fx fra ubetalte
kontrolafgifter og underholdsbidrag.
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Gældsstyrelsen inddriver mere og mere gæld
Gældsstyrelsen sætter tidligt ind med tiltag over for virksomheder med stor gæld
til det offentlige. Det skal både medvirke til, at pengene kommer tilbage til det offentlige og samtidig hindre, at gældsplagede virksomheder stifter yderligere
gæld til det offentlige.
Indsatsen for at inddrive virksomhedsgæld består blandt andet af indgåelse af
betalingsaftaler, udlæg i virksomheders værdier eller begæring af konkurs. Indsatsen indbragte ca. 2,8 mia. kr. i 2020.
Gennem de seneste år er inddrivelsen af gæld til det offentlige steget. I 2020
inddrev Gældsstyrelsen ca. 10,4 mia. kr. fra næsten 700.000 borgere og virksomheder. Det er et rekordhøjt inddrivelsesprovenu for et enkelt år.
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