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Spørgsmål:
”I det der henvises til samråd K og L vedrørende inddrivelse af gæld til det of-
fentlige bedes ministeren bekræfte, at der ikke på de nævnte restancelister indgår 
bøder. Ministeren bedes i den forbindelse desuden redegøre for, hvad der sker 
med bøden, såfremt den der har modtaget bøden ikke kan betale den. Samtidig 
bedes ministeren redegøre for, om der er forskel på bøder i henhold til hhv. straf-
feloven og eksempelvis færdselsloven i relation til restancer til de offentlige og 
muligheden for at afskrive disse.”

Svar:
SKAT varetager inddrivelsen af bøder, der har været søgt opkrævet enten hos 
politiet eller andre myndigheder. Når et bødebeløb modtages til inddrivelse, bog-
føres det i SKATs regnskaber på en beholdningskonto / mellemregningskonto 
for eksterne fordringshavere (politiet eller andre myndigheder), og inddrivelsen 
styres via et af SKATs inddrivelsessystemer. Bødebeløb indgår som en del-
mængde ved opgørelsen af restancerne til det offentlige (SKATs restancestati-
stik). 

SKAT kan sende bøder (både bøder, der opkræves af politiet og andre myndig-
heder) til politiet, der træffer afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf. Over-
sendelse til politiet er dog betinget af, at det ikke er muligt hverken helt eller 
delvist at inddrive bøden og samtidig, at skyldner efter en konkret vurdering af 
SKAT har betalingsevne, dog uden at SKAT kan tvangsinddrive.

Ifølge straffelovens bestemmelser forælder bøder, der ikke overstiger 10.000 kr., 
efter 5 år, mens forældelsesfristen for den tilhørende forvandlingsstraf er 3 år. 
Bøder, der overstiger 10.000 kr. forældes efter 10 år, mens bødeforvandlings-
straffen forældes efter 5 år.

Har skyldner ikke betalingsevne, kan sagen ikke oversendes til politiet. I stedet
overvåges skyldners indkomst- og formueforhold med henblik på at vurdere, om 
skyldner igen får betalingsevne. 

Forældelsesfristerne for bøder (henholdsvis 5 år og 10 år) er absolutte og SKAT 
har ikke mulighed for at afbryde forældelsen. Ikke betalte bødekrav, hvor der 
ikke har været mulighed for at oversende sagen til afgørelse hos politiet om ud-
ståelse af forvandlingsstraf, slettes ved forældelsens indtræden.

Betales tvangsbøder ikke straks, sender SKAT uden at foretage betalingsevne-
vurdering sagen til politiet med henblik på afgørelse om udståelse af bødefor-
vandlingsstraf. De særlige regler på dette område er begrundet med tvangsbøders 
særlige formål, nemlig at gennemtvinge opfyldelsen af et lovbestemt påbud eller 
forbud.  


