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Varsel og partshøring om lønindeholdelse

Du har gæld til inddrivelse hos Gældsstyrelsen   som vi kan foretage ,
lønindeholdelse for. Lønindeholdelse indebærer, at vi kan indeholde en del af 
din indkomst. Vi kan fx indeholde i en del af din løn eller dagpenge. 
Lønindeholdelse medfører, at trækprocenten på dit skattekort forhøjes. Din 
arbejdsgiver kan dog ikke se, at vi foretager lønindeholdelse.

Idet vi har konstateret, at du har betalingsevne, varsler vi dig om, at vi vil 
iværksætte lønindeholdelse. Ud fra vores oplysninger om dine økonomiske 
forhold har vi beregnet, at vi skal trække 6 % i din indkomst for at indeholde et 
beløb svarende til din månedlige betalingsevne, jf. § 13, stk. 2 og 3, i 
bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Grundlaget for beregningen fremgår nedenfor. Hvis vi træffer afgørelse om 
lønindeholdelse betyder det, at vi indeholder en procentdel af din A-indkomst, 
jf. § 13, stk. 2, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Omfattet gæld
Du kan se, hvilken gæld det drejer sig om, på den vedlagte opgørelse. Gælden er 
pr. dags dato opgjort til 4.599,13 kr. Du skal være opmærksom på, at der 
påløber renter, indtil gælden er betalt.

Du bedes betale gælden senest den 11. juli 2019.

Renter af din gæld fra tidspunktet for den vedlagte opgørelse og frem til 
betalingsfristen er beregnet til 13,23 kr. Beløbet til indfrielse af den nævnte gæld 
med estimerede renter til betalingsfristen er 4.612,36 kr.

Vi vil ikke træffe afgørelse i henhold til dette varsel, hvis du betaler den 
opgjorte gæld inklusive de estimerede renter senest den 11. juli 2019.

Du kan betale gælden ved brug af denne betalingslinje:

+71<643998320064916+86870762
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Efter udløb af den fastsatte betalingsfrist vil der påløbe yderligere renter. Du kan 
til hver en tid kontakte os med henblik på at få oplyst størrelsen af din gæld 
inklusive påløbne renter.

Betaler du inden for den fastsatte frist og anvender betalingslinjen, vil din 
betaling gå til dækning af den gæld, som er nævnt i den vedlagte opgørelse. I 
tilfælde, hvor gælden omfattet af den vedlagte opgørelse på anden måde måtte 
blive helt eller delvist indfriet fra dags dato til tidspunktet for din betaling, vil 
betalingen i visse tilfælde kunne gå til dækning af eventuel anden gæld, du har 
til inddrivelse.

Hvilken gæld kan inddrives ved lønindeholdelse
Alle fordringer omfattet af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige kan med 
tillæg af renter, gebyrer og andre omkostninger inddrives ved lønindeholdelse, 
medmindre andet følger af bilag 1 til loven, jf. § 10, stk. 1, i lov om inddrivelse 
af gæld til det offentlige.

Grundlaget for lønindeholdelsen
Lønindeholdelsesprocenten beregnes efter reglerne i § 13 i bekendtgørelse om 
inddrivelse af gæld til det offentlige.

Vi skal som udgangspunkt indeholde et beløb svarende til din betalingsevne 
fastsat efter reglerne i § 10, stk. 1, jf. § 13, stk. 3 og 4, i bekendtgørelse om 
inddrivelse af gæld til det offentlige. På baggrund af reglerne i § 10, stk. 1, i 
bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige har vi fastslået, at du 
kan betale 7 % (afdragsprocent) af din årlige indkomst efter skat.

Det årlige beløb, du kan betale, udgør på den baggrund 10.991,40 kr. svarende 
til 915,95 kr. pr. måned.

Vi har benyttet følgende indkomstgrundlag til at fastslå afdragsprocenten:

Vi har undersøgt din indkomst for den senest tilgængelige måned i 
indkomstregistret, hvor fristen for indberetning er udløbet, og der har været en 
indberetning, jf. § 10 stk. 4, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det 
offentlige. Vi har endvidere undersøgt den forudgående måneds indkomst.

Vi har undersøgt din indkomst for månederne maj 2019 og april 2019  I begge .
måneder var din indkomst 18.781,00 kr. Vi har anvendt den seneste måneds 
indkomst ved fastlæggelsen af, hvad du kan betale, jf. § 10, stk. 4, i 
bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Vi har således anvendt 
maj 2019  hvor din nettoindkomst var 13.085,00 kr. Din årlige nettoindkomst er ,
udregnet til 157.020,00 kr. ved at gange den anvendte måneds nettoindkomst 
med 12, jf. § 10, stk. 4, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det 
offentlige.

Vi har lagt til grund, at du ikke har forsørgerpligt over for børn, jf. § 10, stk. 8, i 
bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.
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Omregning af betalingsevne til lønindeholdelsesprocent
Vi skal omregne din betalingsevne til en lønindeholdelsesprocent, da 
indeholdelsen skal ske i det samme trækgrundlag, som din A-skat indeholdes af.

Lønindeholdelsesprocenten fastsættes ved at gange afdragsprocenten med din 
årlige nettoindkomst, som herefter divideres med din nettoindkomst fratrukket 
dit årlige fradragsbeløb efter skattekortet og ganget med 100 minus 
trækprocenten efter forskudsopgørelsen, jf. § 13, stk. 3, i bekendtgørelse om 
inddrivelse af gæld til det offentlige.

Til brug for ovenstående beregning har vi lagt til grund, at din årlige 
nettoindkomst er 157.020,00 kr., dit årlige skattefradrag efter skattekortet er 
50.088,00 kr., og din trækprocent efter forskudsopgørelsen er 39 %. Med 
udgangspunkt i din betalingsevne har vi beregnet, at vi skal indeholde 6 % for at 
indeholde et beløb svarende til din månedlige betalingsevne. Det beløb, som vi 
konkret vil indeholde ved anvendelse af denne procent, afhænger dog af din 
indkomst og dit fradrag, og derfor kan beløbet variere fra måned til måned.

Har du bemærkninger?
Hvis du har bemærkninger, herunder mener, at oplysningerne er forkerte eller 
mangelfulde, kan du kommentere og eventuelt få korrigeret det oplyste 
beregningsgrundlag, som vi vil lægge til grund i en eventuel afgørelse om 
lønindeholdelse. Du skal sende dine bemærkninger senest inden for 14 dage fra 
modtagelsen af dette brev. Du kan sende dine bemærkninger til Gældsstyrelsen  ,
Postboks 18, 4930 Maribo  eller via , tastselv.skat.dk.

Indkomst der ikke kan foretages lønindeholdelse i
Vi kan ikke foretage lønindeholdelse i visse A-indkomsttyper, fx kontanthjælp 
eller SU, jf. § 17 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Hvis din A-indkomst i en periode udelukkende består af en eller flere af disse 
indkomsttyper, vil der således ikke ske lønindeholdelse. Når du igen får A-
indkomst, der kan lønindeholdes i, vil vi genoptage lønindeholdelsen i 
overensstemmelse med denne afgørelse.

Hvis din indkomst ændrer sig
Vi kan ændre lønindeholdelsesprocenten, hvis dine økonomiske forhold ændrer 
sig før eller efter iværksættelsen af lønindeholdelsen.

Vurdering af din betalingsevne
Du har mulighed for at få beregnet din evne til at betale af på din gæld ud fra en 
konkret vurdering, der tager højde for indkomst- og udgiftsforholdene for hele 
din husstand, jf. kapitel 7, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det 
offentlige. I så fald skal du udarbejde og indsende et budget. Du kan finde et 
budgetskema på SKAT.dk-->Borger-->Blanketter-->51. Opkrævning; told, 

 Hvis du indsender et moms, skat og afgifter-->Budgetskema til Gældsstyrelsen.
budget, skal du sammen med budgettet indsende dokumentation for din 
husstands indtægter og udgifter. Dokumentation for udgifter kan være kopier af 
de regninger, der senest er blevet betalt fx boligudgifter og udgifter til 

https://www.tastselv.skat.dk/
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648740&vId=0
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648740&vId=0


Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen Side 4 af 9

lægeordineret medicin. Dokumentation for indtægter kan fx være kopier af 
lønsedler eller udbetalingsspecifikationer.

Budgettet og dokumentation for indtægter og udgifter kan sendes til 
Gældsstyrelsen  Postboks 18, 4930 Maribo  eller via , , tastselv.skat.dk.

Du skal være opmærksom på, at en lønindeholdelsesprocent, der beregnes på 
baggrund af dit budget kan afvige fra den lønindeholdelsesprocent, vi beregner 
på baggrund af oplysninger om din indkomst, som vi har indhentet fra andre 
myndigheder.

Hvis det efter en konkret vurdering af dit budget viser sig, at den beregnede 
lønindeholdelsesprocent efter budgettet er højere eller lavere end den 
lønindeholdelsesprocent, som vi har beregnet, vil lønindeholdelsesprocenten 
således blive ændret i forhold til den nye vurdering.

Vi kan afvise at foretage en individuel betalingsevnevurdering, hvis vi vurderer, 
at denne er uden betydning for afgørelsen, jf. § 13, stk. 10, 2. pkt., i 
bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Afdragsordning
Hvis du i stedet for lønindeholdelsen ønsker, at vi fastsætter en afdragsordning, 
skal du kontakte os inden 14 dage fra modtagelsen af dette brev, hvorefter vi vil 
vurdere din anmodning. I vurderingen vil blandt andet indgå, om du tidligere har 
misligholdt en afdragsordning.

Ved en afdragsordning fastsættes afdragsprocenten efter den samme beregning 
af betalingsevnen, som ligger til grund for fastsættelsen af 
lønindeholdelsesprocenten, herunder ved anvendelse af samme 
indkomstoplysninger, som er benyttet til beregning af din afdragsprocent i dette 
brev.

Vi gør dig opmærksom på, at en eventuel afdragsordning kan medføre, at du 
skal betale et højere månedligt afdrag end det beløb, vi kan indeholde ved en 
lønindeholdelse. Det vil være tilfældet, hvis der ved fastsættelse af 
lønindeholdelsesprocenten er medtaget indkomst af en type, der ikke kan 
foretages lønindeholdelse i, herunder B-indkomst eller indkomster omfattet af § 
17 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, fx SU og 
kontanthjælp.

Anmoder du om, at vi fastsætter en afdragsordning, men mener, at vores 
oplysninger er forkerte eller mangelfulde, kan du komme med dine 
kommentarer og evt. få korrigeret det beregningsgrundlag, som vi vil lægge til 
grund for fastsættelse af en afdragsordning. Du skal sende dine bemærkninger 
inden 14 dage fra modtagelsen af dette brev. Du kan sende dine bemærkninger 
til Gældsstyrelsen  Postboks 18, 4930 Maribo  eller via , , tastselv.skat.dk.

https://www.tastselv.skat.dk/
https://www.tastselv.skat.dk/
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Du kan søge om henstand og berostillelse
Hvis du ikke mener, at du har mulighed for at betale, kan du søge om henstand. 
Når du søger om henstand, skal du indsende et budget eller redegøre for de 
særlige omstændigheder, der gør, at du ikke mener, at du kan betale. Vi vil i så 
fald vurdere din mulighed for at betale og afgøre, om du kan få henstand med 
betalingen af din gæld, jf. § 11 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det 
offentlige. Du kan finde et budgetskema på SKAT.dk-->Borger-->Blanketter--
>51. Opkrævning; told, moms, skat og afgifter-->Budgetskema til 

 Budgettet og dokumentation for indtægter og udgifter kan Gældsstyrelsen.
sendes til Gældsstyrelsen  Postboks 18, 4930 Maribo  eller via , , tastselv.skat.dk.

Hvis du fx får en ekstraordinær stor udgiftspost i en måned, kan du kontakte os 
herom, da vi i særlige tilfælde kan træffe afgørelse om berostillelse i en kortere 
periode.

Gebyr
Træffer vi afgørelse om lønindeholdelse, bliver du pålagt et gebyr på 300,00 kr. 
jf. § 33, nr. 2, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Vi kan foretage særskilt lønindeholdelse
Vi gør opmærksom på, at vi, selvom vi træffer afgørelse om lønindeholdelse, i 
visse tilfælde også kan foretage særskilt lønindeholdelse, hvorefter vi kan 
trække et beløb på op til 400 kr. af din indkomst som betaling for visse krav, 
som vi inddriver, jf. § 14, stk. 5, i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det 
offentlige. Det gælder for eksempel medielicens, biblioteksgebyrer, 
parkeringsafgifter og kontrolafgifter fra tog/metro med tillæg af renter, gebyrer 
og andre omkostninger.

Vi kan modregne
Hvis du får penge til gode hos det offentlige, fx hvis du skal have skat tilbage, 
får du i nogle tilfælde ikke beløbet udbetalt. I stedet vil vi i disse tilfælde 
modregne, så pengene bliver brugt til at betale af på din gæld. Eventuelle 
overskydende beløb efter modregning vil blive udbetalt til dig.

Vi kan foretage udlæg
Vi kan foretage udlæg i dine ejendele, fx i dit hus, din bil eller andet. Det 
betyder, at vi har mulighed for at sælge dine ejendele på tvangsauktion og bruge 
pengene til at betale af på din gæld.

Love og regler
Du kan finde reglerne om inddrivelse af gæld i lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. 

 med senere ændringer og i januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige
 bekendtgørelse nr. 576 af 29. maj 2018 om inddrivelse af gæld til det offentlige

med senere ændringer på retsinformation.dk.

Hvis der er spørgsmål
Hvis der er spørgsmål til dette brev, kan vi kontaktes på telefon 72 22 27 89.

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648740&vId=0
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648740&vId=0
https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648740&vId=0
https://www.tastselv.skat.dk/
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167374
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167374
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201369
https://www.retsinformation.dk/
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Venlig hilsen

Gældsstyrelsen
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Opgørelse for Stig Dragholm pr. den 27. juni 2019
 
Danmarks Radio Restgæld  
Medielicens (til DR) for 01.12.2017 - 31.05.2018 1.260,59

Rente, Opkrævning for 02.12.2017 - 20.12.2017 5,28
Rente, Opkrævning for 21.12.2017 - 31.12.2017 3,06
Rente, Opkrævning for 01.01.2018 - 22.01.2018 6,12
Rente, Opkrævning for 23.01.2018 - 19.02.2018 7,78
Rente, Opkrævning for 20.02.2018 - 19.03.2018 7,78
Rente, Opkrævning for 20.03.2018 - 21.04.2018 9,17
Rente, Opkrævning for 22.04.2018 - 21.05.2018 8,34
Rente, Inddrivelse for 01.07.2018 - 27.06.2019 100,64

Gebyr, Opkrævning af 25.12.2017 100,00
Rente, Inddrivelse for 01.07.2018 - 27.06.2019 7,98

Gebyr, Opkrævning af 27.01.2018 100,00
Rente, Inddrivelse for 01.07.2018 - 27.06.2019 7,98

  1.624,72
 
Medielicens (til DR) for 01.06.2018 - 30.11.2018 1.263,50

Rente, Opkrævning for 02.06.2018 - 18.06.2018 4,74
Rente, Opkrævning for 19.06.2018 - 23.07.2018 9,75
Rente, Opkrævning for 24.07.2018 - 20.08.2018 7,80
Rente, Opkrævning for 21.08.2018 - 24.09.2018 9,75
Rente, Inddrivelse for 01.11.2018 - 27.06.2019 66,60

Gebyr, Opkrævning af 23.06.2018 100,00
Rente, Inddrivelse for 01.11.2018 - 27.06.2019 5,27

Gebyr, Opkrævning af 28.07.2018 100,00
Rente, Inddrivelse for 01.11.2018 - 27.06.2019 5,27

  1.572,68
 
Medielicens (til DR) for 01.12.2018 - 31.05.2019 1.013,50

Rente, Opkrævning for 04.12.2018 - 21.12.2018 4,02
Rente, Opkrævning for 22.12.2018 - 31.12.2018 2,24
Rente, Opkrævning for 01.01.2019 - 21.01.2019 4,69
Rente, Opkrævning for 22.01.2019 - 18.02.2019 6,26
Rente, Opkrævning for 19.02.2019 - 07.03.2019 3,80
Rente, Inddrivelse for 01.04.2019 - 27.06.2019 19,67

Gebyr, Opkrævning af 26.12.2018 100,00
Rente, Inddrivelse for 01.04.2019 - 27.06.2019 1,94

Gebyr, Opkrævning af 26.01.2019 100,00
Rente, Inddrivelse for 01.04.2019 - 27.06.2019 1,94

  1.258,06
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RIM  
Gebyr for påkrav af 27.02.2019 140,00

Rente, Inddrivelse for 01.03.2019 - 27.06.2019 3,67
  143,67
 
 

Samlet beløb pr. opgørelsesdato 4.599,13

 
Beregnet rente frem til den 11. juli 2019 13,23
Samlet gæld inklusive rente beregnet frem til den 11. juli 2019 4.612,36

Alle beløb i ovenstående opgørelse er i danske kroner, medmindre andet er 
anført.

Gælden forrentes med inddrivelsesrenten, jf. § 5, stk. 1, i lov om inddrivelse af 
gæld til det offentlige, med en årlig rente svarende til renten i henhold til § 5, 
stk. 1 og 2, i lov om renter og andre forhold ved forsinket betaling. Renten 
tilskrives fra den 1. i måneden efter modtagelse af gælden til inddrivelse hos 
Gældsstyrelsen  Inddrivelsesrenten finder ikke anvendelse for visse typer af .
gæld, fx bøder fra politiet. Visse typer af gæld forrentes efter andre regler, mens 
de er under inddrivelse.

Love og regler
Reglerne om inddrivelse af gæld kan findes i lovbekendtgørelse nr. 29 af 12. 

 med senere ændringer, og januar 2015 om inddrivelse af gæld til det offentlige
reglerne om renter kan findes i lovbekendtgørelse nr. 459 af den 13. maj 2014 

 på om renter og andre forhold ved forsinket betaling retsinformation.dk.

Der anvendes i en overgangsperiode flere forskellige IT systemer. Den gæld, der 
er nævnt i opgørelsen, er derfor ikke nødvendigvis en opgørelse af hele gælden, 
som inddrives af Gældsstyrelsen  Hvis der er behov for en samlet opgørelse af .
gælden, der er til inddrivelse, kan der rettes henvendelse til Gældsstyrelsen.

Rettelse af data
Gældsstyrelsen har taget et nyt inddrivelsessystem i brug. I den forbindelse 
flytter vi løbende gældsposter fra vores gamle inddrivelsessystem til det nye 
inddrivelsessystem. Nogle gældsposter er i vores gamle inddrivelsessystem 
registreret med forkerte oplysninger. Dette vil blive rettet i takt med, at 
gældsposterne flyttes til det nye inddrivelsessystem. Nogle af oplysningerne om 
din gæld kan derfor se anderledes ud i breve og afgørelser, der sendes fra 
Gældsstyrelsen  nye inddrivelsessystem.s

Gældsstyrelsen har flyttet en række gældsposter, der vedrører medielicens og 
tilhørende rykkergebyrer, til det nye inddrivelsessystem. Det drejer sig om 
gældsposter, der er modtaget til inddrivelse i perioden fra den 1. september 2013 
til den 31. december 2017. Der er for disse gældsposter foretaget en rettelse af 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167374
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=167374
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142962
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142962
https://www.retsinformation.dk/
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de registrerede datooplysninger. Du kan på vores hjemmeside www.skat.dk
 læse nærmere om baggrunden for rettelserne og se, hvad vi for /gældsposter

disse gældsposter har registreret i det nye inddrivelsessystem.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du ønsker oplyst hvilke af dine 
gældsposter, der er flyttet til vores nye inddrivelsessystem, kan du kontakte 
Gældsstyrelsen på telefon 72 22 27 89.

http://www.skat.dk/gaeldsposter
http://www.skat.dk/gaeldsposter
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