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Rekordhøjt provenu:
Gældsstyrelsen inddriver
over 10 mia. kr. på et år
Gældsstyrelsen har i 2020 inddrevet ca. 10,4 mia.
kr. af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige. Det er et historisk højt inddrivelsesprovenu
og en fordobling i forhold til 2016. Fremgangen
skyldes særligt, at Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM, viser gode resultater.
Gældsstyrelsens kerneopgave er at inddrive gæld til det offentlige hos borgere
og virksomheder på vegne af flere hundrede offentlige kreditorer. Det omfatter
både store kreditorer som Skattestyrelsen og Udbetaling Danmark, der har milliarder til gode hos skyldnere, men også mindre kreditorer som fx uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber.
Inddrivelsen af gæld til det offentlige er steget gennem en længere årrække. I
2020 inddrev Gældsstyrelsen ca. 10,4 mia. kr. af borgeres og virksomheders
gæld til det offentlige. Det svarer til, at der i gennemsnit blev inddrevet 866 mio.
kr. hver måned i ubetalte skatter, afgifter, bøder mv. Resultatet er en fordobling
på blot fire år fra 2016, hvor der blev inddrevet 5,2 mia. kr., jf. figur 1.
Figur 1. Udvikling i inddrivelsesprovenu i mia. kr., 2016-2020
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Gældsstyrelsen har i 2020 inddrevet
10,4 mia. kr. Det er en fordobling af
provenuet fra 2016, og første gang der
inddrives et tocifret milliardbeløb på et
enkelt år.
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Nyt inddrivelsessystem øger provenuet
Det rekordhøje inddrivelsesprovenu i 2020 skyldes særligt Gældsstyrelsens nye
inddrivelsessystem, PSRM, der for alvor er begyndt at styrke inddrivelsen af danskernes gæld til det offentlige i takt med, at stadig flere kreditorer er blevet tilsluttet systemet.
Gældsstyrelsen har således inddrevet knap 1,9 mia. kr. i PSRM på vegne af de tilsluttede kreditorer i 2020. Det er mere end en tredobling af inddrivelsen i forhold
til året før, hvor der blev inddrevet 552 mio. kr. i PSRM, jf. figur 2.
Figur 2. Provenu i Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM i mio. kr., 2018-2020.
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I 2020 inddrev Gældsstyrelsen knap
1,9 mia. kr. gennem det nye inddrivelsessystem, PSRM. Det er mere end en
tredobling af resultatet fra året før.
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PSRM giver blandt andet Gældsstyrelsen mulighed for at foretage lønindeholdelse, hvor skyldnere får trukket en procentdel af deres løn som afdrag på gælden, allerede inden lønnen bliver udbetalt. Det er et af de mest effektive inddrivelsesværktøjer Gældsstyrelsen har til rådighed.
Inddrivelsen i PSRM bygger ovenpå Gældsstyrelsens øvrige indsatser, som
blandt andet indbefatter udsendelse af rykkere, udlæg i aktiver og modregning
af gæld i eksempelvis overskydende skat.
Gælden stiger fortsat
På trods af det rekordhøje inddrivelsesprovenu stiger gælden til det offentlige
fortsat. Den fortsatte stigning skyldes hovedsageligt, at borgere og virksomheder stifter ny gæld, samtidig med at den eksisterende gæld løbende akkumulerer
på grund af rentetilskrivning.
Ved udgangen af 2020 var den samlede gæld til det offentlige ca. 135 mia. kr.
Det er en stigning på ca. 6 mia. kr. fra udgangen af 2019, hvor borgeres og virksomheders samlede gæld til det offentlige var på ca. 129 mia. kr. Til sammenligning var stigningen i den samlede gæld på 11 mia. kr. i 2019.
Gælden har en kursværdi på ca. 27 mia. kr. Kursværdien giver et øjebliksbillede
af gældens reelle værdi baseret på blandt andet skyldners aktuelle betalingsevne.
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