Dansk Told & Skatteforbund

Inddrivelse

Referat af møde i TR-forum Inddrivelse d. 27. november 2015 kl. 10:00
i Østbanegade.
1.

Velkomst.
Ole Brandt, Marianne Ravn, Christina Hammarberg (afbud), Yvonne
Blankenborg, Jette Quaade, Frank Thor, Helle Lundquist, Heidi
Østerballe (afbud), Susanne Brixum (afbud), Connie Mortensen
(afbud) og Lene Höilund
Lene bød velkommen.

2.

Tillæg 2015
De indledende forhandlinger er afsluttet og nu afventes der de
endelige lister til godkendelse hos organisationerne, hvorefter der kan
skrives under på det samlede resultat. Der forventes underskrevet
indenfor kort tid.
Alle synes de har haft gode forhandlinger og de har fået det resultat
som forventeligt kunne ønskes.

3.

Gensidig orientering. Herunder input fra medlemsmøderne
sammen med DTS’ Arbejdsmiljøudvalg.
Frank har kigget på restancestatistikkerne, og der er sket en stigning i
2015 fra 71 mia til 81 mia. Her er der dog ikke taget hensyn til de
indbetalinger der ikke er placeret. Der sker mange afskrivninger fra
bobehandlingen.
Restancer på moms og skat er steget fra 15,7 til 22,1
Virksomheder er steget med 17.500 stk.
Personer ca. 17.000 stk.
Lene fortalte fra de gennemførte medlemsmøder. Det har været rigtig
godt at være rundt. Der sker mange ting, indholdet er meget
forskelligt alt efter lokation, men det virker som en rigtig god ide at
tage turen rundt.
Lene har været interviewet til DR, hele seancen tog ca. 3½ time. Der
har været vendt rigtig mange emner i forbindelse med de udfordringer
der er i SKAT og har været de sidste mange år, samt den ønskværdige

fremtid for SKAT.
4.

SU og SU-K emner.
Der er ikke kommet referater ud endnu.
Der blev talt om kompetencer, Kirsten Otbo refererede fra seneste
SU-K møde. Der kommer ny kompetenceregistrering, hvor der kan
søges i de aktuelle kompetencer. Der vil blive registreret fra 1-4. Det
ligner et tidligere anvendt lagkagesystem, bare elektronisk.
Lene vil forsøge at finde tidligere kompetenceregistreringer så vi kan
gennemgå dem på næste møde, for at få et overblik over
sammenhængen med stillingsbetegnelser, realkompetencer og
fagkompetencer.
Der er udbudt engelskkursus der afholdes over 10 gange med 3 timer
pr. gang, uden eksamen.
Budgettet har været fremlagt.
Der blev talt om sygefravær, fogeder tilbydes stress app, der har været
afholdt trivselsdag i Fredensborg.
Jesper Rønnow var forbi og talte om work-shops der skal afholdes.

5.

Workshops om fremtidens inddrivelse. Jeg forestiller mig, at vi
løber materialet igennem sammen, og samler inspiration, som kan
videregives.
-Licens opkræves via skattekortet.
-P-afgift indregnes i forskud eller grøn ejerafgift.
-Underholdsbidrag, fradrag uanset om der betales.
-Årop med spec af restance, reageres der ikke har man anerkendt
gælden
-Renteberegningsregler
-Dækningsrækkefølge
-Registreringsopgaven tilbage til SKAT
-Fra vugge til grav
-Forbedre kontoudtog, let læselig, eventuelt kopiere skattekontoen til
inddrivelse
-Manuelle lønindeholdelser, start og stop før det sker edb
-Udpantningsret for civilretslige krav
-Inddrivelse på alle adresser
-Procesforenkling
-Kontorudlæg for flere ting
-Gældsspecifikation i skattemappen som tidligere
-Restanceforebyggelse
-Fradrag for betalte B-skat på årsopgørelsen
-Alle krav fra alle systemer skal indarbejdes i det nye system
-Call Back fjernes
-Åben kundeekspedition på alle skattecentre

6.

Videndeling aktuelt til/fra HB, Dansk Told & Skat, de andre
forretningsområder, de andre DTS-udvalg
Lene vil forsøge at få udsendt Nyt fra Inddrivelsen til
Hovedbestyrelsen inden næste HB mødet.
-Medlemsmøder
-DR-dokumentar
-Work-shops
-Udvalget bliver mindre

7.

Eventuelt, herunder
- næste møde, kalender, opsamling og afslutning
Det er aftalt at vi holder næste møde d. 5. februar i Odense, der vil
være udkipning af fragående medlemmer.
Såfremt det er nødvendigt afholdes Lync-møde undervejs.
Lene har indkaldt til møder over året 2016.

