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Tilbud om køb af privatretlige fordringer under inddrivelse
Der er mellem KL og Regeringen indgået en generel aftale om vilkårene for statens køb af
kommunernes privatretlige inddrivelsesfordringer hos Gældsstyrelsen med henblik på efterfølgende afskrivning. De kommunale fordringer, som aftalen angår, er opregnet i det
vedhæftede bilag 1.
Den generelle aftale om kompensation for ekstraordinær afskrivning af visse fordringer
med tvivl om retskraften forudsætter, at den udmøntes i individuelle aftaler mellem den enkelte kommune og Gældsstyrelsen om køb af kommunens privatretlige fordringer under
inddrivelse, og Gældsstyrelsen fremsætter derfor over for jer nedenstående købstilbud.
Gældsstyrelsen tilbyder at købe de fordringer, der er identificerede og opgjort i vedhæftede
bilag 1, for en samlet endelig købesum på 167.512,01 kr.
Fordringerne er under inddrivelse hos Gældsstyrelsen, og de er udvalgt efter samme kriterier som de fordringer, der afskrives fra de statslige fordringshavere ifølge § 18 h, stk. 1, i
lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.
Udvælgelsen af fordringer er sket på grundlag af de oplysninger, Gældsstyrelsen var i besiddelse af den 8. september 2018.
Købesummen vil ikke blive ændret som følge af ændringer i fordringernes saldi efter den
8. september 2018 eller for eventuelle fejl i opgørelsen af de enkelte fordringer.
Gældsstyrelsen tilbyder at købe fordringerne til en pris, der svarer til fordringernes kursværdi pr. 31. august 2018 fratrukket 18 pct. for udbetalt statsrefusion.
Fordringernes kursværdi er beregnet på følgende måde:
Beregningen tager udgangspunkt i fordringernes samlede nominelle værdi pr. 31. august
2018. Med rentetilskrivningen på ca. 8 pct. årligt tager den nominelle værdi højde for den
tid, fordringerne har været under inddrivelse.
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Den nominelle værdi af jeres fordringer, som tilbydes overtaget, udgør 652.913,33 kr.,
hvoraf 162.419,21 kr. er påløbne inddrivelsesrenter.
Kursværdien af en fordring er det beløb, der forventes at kunne inddrives. Ved beregning
af kursværdien tages udgangspunkt i fordringens nominelle værdi.
Den samlede kursværdi af jeres fordringer fratrukket 18 pct. for udbetalt statsrefusion, som
tilbydes købt, er beregnet til 167.512,01 kr.
Kursværdien afspejler i høj grad skyldnernes betalingsevne. I dette tilfælde har mange
skyldnere en så lav indkomst, at Gældsstyrelsen er lovgivningsmæssigt afskåret fra at inddrive gælden.
Tilbuddet baserer sig på det beløb, der er afsat til afkøb af visse ikke-statslige fordringer i
aktstykke nr. 07, som den 11. oktober 2018 er tiltrådt af Folketingets Finansudvalg.
Efter overtagelsen af fordringerne har Gældsstyrelsen til hensigt at afskrive fordringerne.
Betingelser og betaling
Nærværende tilbud er betinget af, at jeres accept foreligger i Gældsstyrelsen senest den 12.
november 2018.
Tilbuddet accepteres ved, at I underskriver vedhæftede kopi af tilbuddet og tilbagesender
denne til Gældsstyrelsen på mail fordringshaver-ic@gaeldst.dk, således at den er Gældsstyrelsen i hænde senest den 12. november 2018.
Fordringerne identificeret i bilag 1 overdrages fra jer til Gældsstyrelsen med virkning fra
datoen for jeres accept.
Når tilbuddet er accepteret, må I ikke foretage yderligere handlinger i egne opkrævningssystemer eller via fordringshaverportalen i forhold til de afkøbte fordringer som eksempelvis
op- eller nedskrivninger.
Har en skyldner indbetalt til jer efter den 8. september 2018 til nedbringelse af fordringer
omfattet af bilag 1, er I forpligtede til at tilbagebetale beløbet til skyldner efter påkrav.
Betaling af købesummen sker samlet senest den 31. december 2018 til den konto for jer,
der er angivet til Gældsstyrelsen. Købesummen forrentes ikke.
Venlig hilsen

Gældsstyrelsen
Teglgårdsparken 112, 5500 Middelfart

www.gaeldst.dk
Gældsstyrelsen er en del af Skatteforvaltningen
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Underskriftside til kopi af tilbudsbrevet med accept af tilbuddet
Ovenstående tilbud accepteres herved endeligt på de i tilbuddet angivne vilkår
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