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Den Europæiske Union har igennem adskillige år søgt at bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner:

Bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner
1. Direktiv nr. 2000/35/EF af 29. juni 2000
Europa-Parlamentet og Rådet udstedte oprindelig direktiv nr. 2000/35/EF af 29. juni 2000 om rammebetingelser
for bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (og offentliggjort i EF-Tidende nr. L 200 af 8. august
2000), jfr. i øvrigt den seneste omtale heraf i KF-Meddelelse nr. 54/2001 af 18. april 2001, punkt 8, idet nævnte
direktiv kan indhentes via følgende link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:200:0035:0038:DA:PDF

(Ref.: OME)

2. Direktiv nr. 2011/7/EU af 16. februar 2011
Med udstedelse af Europa-Parlamentet og Rådets direktiv nr. 2011/7/EU af 16. februar 2011 blev der indført en
række ændringer i forhold til det ”gamle” direktiv, nemlig:
➢

Forhøjelse af den lovbestemte rentesats.

➢

Harmonisering af frist for betaling fra offentlige myndigheder.

➢

Indskrænkning af aftalefriheden imellem virksomhederne.

Dette ajourførte direktiv kan hentes via nedenstående link til Kommissionens officielle hjemmeside:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:DA:PDF

(Ref.: OME)

3. Forhøjelse af den lovbestemte rentesats
Den lovbestemte rentesats ved forsinket betaling i forhold til den aftalemæssige eller lovbestemte betalingsfrist
forhøjes fra tidligere 7 %-point til 8 %-point over referencerenten i Den Europæiske Centralbank (i Danmark:
Nationalbankens udlånsrente), idet kreditor som minimum dog altid kan opkræve € 40 (= ca. kr. 300).
(Ref.: OME)
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4. Harmonisering af frist for betaling fra offentlige myndigheder
Offentlige myndigheder skal fremover betale for varer og tjenesteydelser inden for 30 dage efter modtagelse af
faktura, idet fristen på 30 dage først tæller efter modtagelse af leverancen.
Det præciseres også, at nævnte frist ikke kan afviges ved kontraktlige aftaler, for eksempel bestemmelser om
forsinket aflevering af faktura.
I praksis vil denne bestemmelse let kunne omgås, idet direktivet ikke indeholder et specifikt forbud imod særligt
aftalte betalingsplaner.
De enkelte medlemsstater er imidlertid bemyndiget til at forlænge betalingsfristen til 60 dage for leverancer til
sundhedspleje eller offentligt ejede kommercielle virksomheder.
(Ref.: OME)

5. Indskrænkning af aftalefriheden imellem virksomheder
Aftalefriheden imellem erhvervsvirksomheder bliver indskrænket, idet direktivet som udgangspunkt foreskriver,
at kreditor har ret til renteberegning ved betaling efter 30 dage efter modtagelse faktura, idet fristen på 30 dage
først tæller efter modtagelse af leverancen.
Medlemsstaterne skal i den nationale lovgivning ligeledes sikre, at ingen kontraktlige betalingsfrister overskrider
60 dage, medmindre andet udtrykkelig er aftalt i kontrakten (idet disse dog ikke må være klart urimelige, og som
eksempel herpå nævnes forbud imod beregning af morarenter).
Den endelige danske fortolkning af ”klart urimelige” betingelser vil fremgå af den danske gennemførelseslov.
(Ref.: OME)

6. Undtagelser fra direktivets generelle bestemmelser
Det skal tilføjes, at følgende områder er undtaget fra direktivets bestemmelser:
➢

Fordringer, der indgår i insolvensbehandling mod debitor.

➢

Procedurer med henblik på gældsomlægning.

➢

Salg til forbrugere.

➢

Renter i forbindelse med særlige betalinger (for eksempel checks) samt betalinger som kompensation for
skade (herunder udbetalinger fra forsikringsselskaber).

(Ref.: OME)

7. Gennemførelse af dansk lovgivning på området
Det skal endelig fremhæves, at medlemsstaterne senest den 16. marts 2013 skal have transformeret disse
bestemmelser til national lovgivning, idet direktiv nr. 2000/35/EF af 29. juni 2000 ophæves med virkning fra
samme dato.
Justitsministeren fremsatte onsdag den 3. oktober 2012 sit lovforslag nr. 14 til Folketinget, idet den endelige lov
derpå blev udstedt som lov nr. 1244 af 18. december 2012 om ”ændring af lov om renter ved forsinket betaling
m.v., lov om erstatningsansvar og lov om forsikringsaftaler” med senere ændringer.
Den opdaterede lovtekst vil i øvrigt kunne findes via følgende link til Retsinformations hjemmeside:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144558

(Ref.: OME)
Med venlig hilsen
Landbrug og Fødevarer
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