Brug for gratis hjælp?

Få information om hvor du skal henvende dig

Hvor finder jeg hjælp?

Det er SKAT, der tager stilling til og inddriver din gæld til det offentlige, hvorfor
det er dem, du skal tage kontakt til, hvis du har spørgsmål og kommentarer til dit
lønindehold. Det er nærmere bestemt SKATs inddrivelsescenter, du skal have
fat på, da det er dem, der behandler sagerne vedrørende lønindehold. Inddrivelsescenteret kan kontaktes på 70 15 73 04. Herudover er det muligt at kontakte
SKAT gennem TastSelv Borger.
Du kan også kontakte en af de offentlige støttede gældsrådgivninger, som
du kan finde på www.dinretshjaelp.dk eller socialministeriets hjemmeside
www.sm.dk, for hjælp og yderligere spørgsmål.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os via telefon, e-mail/brev eller
personlig henvendelse, hvis du har brug for vores hjælp.
Vores kontor i Aarhus har åbent mandag og onsdag 09.00-19.00
samt tirsdag, torsdag og fredag 09.00-17.00.
Vores kontor i København har åbent mandag, onsdag og fredag
09.00-17.00 samt tirsdag og torsdag kl. 09.00-19.00.

+45 70 22 93 30
gaeld@socialeretshjaelp.dk
www.socialeretshjaelp.dk

Aarhus
A. Hertzums Vej 2
Postboks 5134
8000 Aarhus C

København
Bragesgade 10
Postboks 585
2200 Kbh. N

Lønindeholdelse

Generelt om lønindeholdelse
Særlige regler

Den Sociale Retshjælps Fond

Hvad er lønindeholdelse?

Lønindehold betyder, at det offentlige foretager en form for udlæg i din endnu
ikke-udbetalte løn – de tager altså et afdrag fra din indtægt, inden du får den
udbetalt. Udgangspunktet er ellers, at kreditorer ikke kan foretage udlæg i endnu
ikke-udbetalt løn, men der gælder særlige regler for offentlig gæld. Her har SKAT
altså mulighed for at gå efter din løn, forinden den er udbetalt.
Lønindeholdelse er en af flere måder, hvorpå SKAT kan inddrive din gæld til det
offentlige. Dette er en metode, der bruges, hvor du har en afbrudt afdragsordning,
eller hvor du som skyldner ikke selv har taget kontakt til det offentlige for at få afdraget på din gæld. Forinden lønindeholdelse sker, er udgangspunktet, at der skal
være forsøgt en frivillig afdragsordning, som bliver misligholdt af dig som skyldner.

Hvad kan der lønindholdes for?

Nogle af de mest almindelige gældsposter det offentlige kan kræve igennem lønindeholdelse er forfalden studiegæld, bidragsgæld i form af ægtefællebidrag eller
børnebidrag, skattegæld i form af moms, told og ejendomsskatter osv. Det er
således muligt for SKAT at få indkrævet beløbet gennem din løn for at få nedbragt
gælden. De omkostninger, der er forbundet med inddrivelsen, vil blive lagt oveni
det beløb, du herudover skylder SKAT.
Når SKAT skal tage stilling til, hvor meget du skal afdrage med, skal der tages
hensyn til, at du skal have midler til dig selv og familiens underhold.

Hvordan udregnes beløbet for lønindeholdelse?

Lønindeholdelsen trækkes af din nettoløn ud fra vurderinger af, hvor meget du er
i stand til at betale. Herefter bliver beløbet indkrævet således, at SKAT hæver din
A-skattetrækprocent, således, at den bliver højere. Du kan således f.eks. gå fra
et skattetræk på 40% til 45%. De ekstra 5% vil på denne måde blive brugt til at få
nedbragt din gæld.

Hvad kan der foretages lønindeholdelse i?

Der kan foretages lønindeholdelse i alle former for A-indkomst. Det vil sige,
at der ikke alene kan foretages lønindeholdelse i løn fra det private arbejdsmarked, men også i løn og udbetalinger fra det offentlige. Dog er visse
former for sociale ydelser undtaget, herunder kontanthjælp, starthjælp,
orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere, arbejdsskadeydelser osv. En
udførlig liste over undtagne ydelser kan findes i inddrivelsesbekendtgørelsens § 12.

Særlige regler om
særskilt lønindeholdelse

I de særlige tilfælde, hvor du skylder penge
til DR-licens, trafikselskaber (fx. DSB og Arriva)
eller til P-afgifter, gælder der anderledes regler
end normalt.
I disse særlige tilfælde, gælder reglerne om særskilt
lønindeholdelse. På samme måde som med almindelig lønindeholdelse, bliver din A-trækprocent hævet,
hvorefter den procent, der bliver hævet med, anvendes
til at nedbringe din gæld.
I dette tilfælde behøver det offentlige ikke at vurdere dine
muligheder for at betale, og du vil typisk blive trukket ca. 400
kr. om måneden (dog min. 1%).
Det er væsentligt at bemærke, at dette kan ske samtidig med,
at du i forvejen bliver trukket gennem almindelig lønindeholdelse
eller har anden offentlig gæld, der bliver afdraget på.
SKAT vil ved særskilt lønindeholdelse normalt ikke vurdere din
mulighed for at betale. Kun i særlige tilfælde og hvor SKAT vurderer
det, kan de 400 kr. blive nedsat.

