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Ekstraordinære afskrivninger i budget- og regnskabssystemet
For at sikre grundlaget for en sikker og effektiv fremadrettet inddrivelse af gæld til det
offentlige, indgik regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 8. juni 2017 Aftale om styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse. Aftalen omfatter bl.a. en ekstraordinær afskrivning af fordringer med tvivl om retskraften.
Den ekstraordinære afskrivning er hjemlet ved lov nr. 258 af 10. april 2018 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark.
Loven angiver de præcise kriterier, der skal være opfyldt for, at en fordring er omfattet
af den ekstraordinære afskrivning.
Kort før efterårsferien 2018 godkendte Folketingets Finansudvalg en økonomisk kompensation til kommunerne i forbindelse med den ekstraordinære afskrivning på i alt
214 mio. kr. (Aktstykke 7 folketingsåret 2018-19).
Som følge af den ekstraordinære afskrivning, som også omfatter de fordringer, der
indgår i Gældsstyrelsens afkøbstilbud, er Gældsstyrelsen nu begyndt at sende afskrivningsunderretninger til alle kommunerne med en underretning om de respektive afskrevne fordringer. I forbindelse med afskrivningen/afkøbet frafaldes de berørte fordringer overfor skyldner og afskrives endeligt. Kommunerne skal i den forbindelse
følge op på underretningen fra Gældsstyrelsen med afskrivning i egne systemer.
Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at disse afskrivninger kræver en
særlig håndtering i budget- og regnskabssystemet.
Økonomi- og Indenrigsministeriet kan i den forbindelse udtale følgende vedr. den
regnskabsmæssige håndtering af afskrivningerne (herunder også fordringer omfattet
af Gældsstyrelsens afkøbstilbud, såfremt det er accepteret af kommunen):
•

Det fremgår af konteringsreglerne til funktion 9.28.14 og 9.28.15, at ”uerholdelige
beløb afgangsføres over balancekonto 9.75.99 eller over den konto, hvor indtægten i sin tid blev konteret”. I forbindelse med den ekstraordinære afskrivning er
det imidlertid vurderingen, at posterne og kompensationen ikke skal udlignes enkeltvis, men samlet, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt at henføre posterne del-

vist til driften og delvist direkte til balancekontoen.
•

Den kompensation, der modtages for tilgodehavenderne modsvares ikke én til én
af afskrivningerne af kommunernes tilgodehavender. Hertil kommer, at en eventuel gæld til staten for statsrefusionsandelen allerede er fratrukket kompensationsbeløbet. Dette medfører, at det ikke umiddelbart er muligt at udligne posterne
enkeltvis, og der skal derfor foretages en samlet afskrivning over balancekonto
9.75.99.

Økonomi- og Indenrigsministeriet skal i forlængelse heraf præcisere, at afskrivning af
uerholdelige beløb, herunder også eventuelle statsrefusionsandele og tilsvar over for
staten, skal føres direkte over balancekonto 9.75.99. Dette gælder også for tab vedr.
parkeringsafgifter, der således ikke skal føres på funktion 2.22.07, som det ellers
fremgår af budget- og regnskabssystemet.
Håndteringen i budget- og regnskabssystemet bliver således:

9.28.14/9.28.15/9.32.25

9.51.52/9.48.49

100(1)

30(1)
100(2)

30(3)

9.75.99
100(2)
30(3)
1. Saldo på hhv. tilgodehavender og statsrefusion/tilsvar over for stat, der skal afskrives.
2. Tilgodehavende afgangsføres med modpost på balancekontoen.
3. Evt. statsrefusion afgangsføres med modpost på balancekontoen.

Konteringen af det modtagne kompensationsbeløb samt evt. betaling ved afkøb skal
ske på funktion 7.62.86 udenfor de autoriserede grupperinger, med modpost på funktion 8.22.05.
Spørgsmål eller kommentarer kan rettes til undertegnede på tlf. 72 28 25 63 eller
npa@oim.dk.

Med venlig hilsen
Nicolai Abildskov Pallisborg
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