Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af gebyr for underretninger om udlægsforretninger, takstoversigten –
Tillægsbevilling 2018
2018-000335
Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender,
at der på Aalborg Kommunes takstoversigt for 2018 – og så længe opgaven varetages af kommunen optages et gebyr på 450 kr. for underretninger om udlægsforretninger, og
at der gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. i merindtægt til sektor Administration, Borgmesterens Forvaltning,
Borgerservice, som følge af den nye takst jf. sagsbeskrivelsen, som indgår i kassebeholdningen.

Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Magistraten
Sagsbeskrivelse
Folketinget har den 14. december 2017 vedtaget en ændring til gebyrloven med virkning fra 1. januar 2018.
Ændringen giver kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr på op til 450 kr. for underretninger om
udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.
I forbindelse med kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven på ejendomsskatteområdet har
kommunerne fået ansvaret for at foretage udlæg for forfaldne ejendomsskatter.
Konkret betyder det, at kommunen efter endt rykkerprocedure






udsender en underretning til skyldner om udlægsforretning, hvor borgeren eller virksomheden også vil
blive pålagt en retsafgift for manglende betaling,
foretager et såkaldt kontorudlæg, det vil sige igangsætte inddrivelsesforretningen uden personligt
fremmøde af borgeren eller repræsentant for virksomheden, og orientering til skyldneren om udlægget,
oversender krav til advokat og
løbende følger op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

Ændringen af gebyrloven giver kommunerne mulighed for at opkræve et gebyr for underretningen af
borgeren eller virksomheden om, at der foretages et kontorudlæg.
Tillægsgebyret er som sådan ikke nyt, idet SKAT allerede anvender det pågældende gebyr. Ved
lovændringen er det blevet muligt for kommunerne, at anvende det tilsvarende gebyr.
På baggrund af antallet af udlæg foretaget i 2017, skønner forvaltningen, at der i 2018 vil blive foretaget 600
- 700 underretninger om kontorudlæg, hvilket vil medføre en indtægt på ca. 300.000 kr.
Af Aalborg Kommunes Budget 2018, bind 1, side 54 m. fremgår:
”Herudover forventes følgende ”Lovforslag om ændring af gebyrloven” vedtaget i efteråret 2017:
§ 2 a. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der skal betales et gebyr til kommunen for underretninger
om udlægsforretninger vedrørende fordringer, som inddrives af kommunen.
Stk. 2. De i stk. 1 nævnte gebyrer kan højst udgøre 450 kr.
Såfremt lovforslaget vedtages, skal byrådet efterfølgende tage stilling til dette”.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2018
Udgifter
Indtægter
- - - 1.000 kr. - - Borgerservice, gebyrer, merindtægt ............................................................................
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