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Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 

 
 
Det er blevet dyrere at betale for sent. 
  

Ændringerne i renteloven.  
Den 1. marts 2013 trådte en ændring af renteloven i kraft, hvilket blandt andet betyder, at den aftalte be-
talingsfrist mellem to virksomheder, eller en virksomhed og en offentlig myndighed, som udgangspunkt 
ikke kan fastsættes til mere end 30 dage. 
 

Ændringerne kort fortalt: 
 

Betalingsfrist mellem erhvervsdrivende: Inden 30 dage efter modtagelse af faktura. Modtages fakturaen 
før leverancen, gælder de 30 dage fra leverancetidspunktet hvilket dog kan afviges ved udtrykkelig og 
skriftlig aftale parterne i mellem.  
 

Betalingsfrist mellem en virksomhed og en offentlig myndighed: 
 

Inden 30 dage efter modtagelse af faktura. Modtages fakturaen før leverancen, gælder de 30 dage fra le-
verancetidspunktet. En eventuel afvigelse vil kræve en forhandling mellem justitsministeren og erhvervs- 
og vækstministeren samt en efterfølgende godkendelse. 
 

Kompensationsbeløb ved manglende betaling: 
 

Kreditor har ret til et kompensationsbeløb á kr. 310,00, når debitor ikke betaler til tiden. Beløbet kan op-
kræves allerede, når forfaldsdatoen er overskredet, og det har ingen indflydelse på muligheden for ryk-
kergebyrer og renter. Forhøjede morarenter: Morarenten, der kan kræves ved for sen betaling, bliver 
forhøjet med de nye regler. 
 

Ikrafttræden. Rammerne for betalingsfristerne gælder for aftaler, der indgås efter den 1. marts 2013, i-
mens reglerne om kompensationsbeløb og renter skal anvendes på betalingskrav, som opstår efter den-
ne dato. 
 

Lovændringen er sket som led i implementeringen af Europarlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU - 
det såkaldte Late Payment-direktiv. Ændringen er en del af EU’s fortsatte bestræbelser på at forhindre 
forsinkede betalinger samt unødigt besvær for kreditor med at opnå betaling, som ideelt set burde kom-
me helt af sig og rettidigt. 
 

Lovændringen betyder, at den maksimale betalingsfrist i kontraktforhold mellem to virksomheder eller 
mellem en virksomhed og en offentlig instans fastsættes til 30 dage. Både kreditor og debitor bør være 
opmærksom på de nye skærpede regler. Som debitor bør De være opmærksom på, hvorvidt de fastlagte 
betalingsfrister overholder rentelovens krav. Kreditor derimod skal være opmærksom på det klare ud-
gangspunkt, at betalingsfristen nu er på 30 dage. Lovændringen gælder alle fakturaer, som bygger på en 
aftale, der er indgået efter den 1. marts 2013. Virksomheder er derfor ikke forpligtede til selv at kontakte 
sine kunder omkring dette. 
 

Som tidligere pointeret skelnes der i lovkravet mellem kontraktforhold indgået i mellem to virksomheder 
og mellem en virksomhed og en offentlig myndighed. Ved kontraktforhold mellem to virksomheder gælder 
kravet om den maksimale betalingsfrist på 30 dage dog ikke, såfremt kreditor ved aftale udtrykkeligt har 
godkendt en længere betalingsfrist, og denne længere betalingsfrist ikke er urimelig over for kreditor. Er 
debitor derimod en offentlig myndighed vil betalingsfristen ikke kunne forlænges, selvom der foreligger en 
udtrykkelig aftale parterne i mellem. 
 

Kilder: 
Børsen den 21. december 2012: Det bliver dyrere ikke at betale til tiden af Jens Nymark.  
Dansk Erhverv den 16. januar 2013: Nyt EU-direktiv skal bekæmpe forsinkede betalinger i handelstrans-aktioner DI 
den 4. marts 2013: Nye regler om betalingsfrister af Morten Qvist Fog Lund. 
Erhvervsmagasinet den 19. februar 2013: Bekæmpelse af forsinket betaling af Mai-Britt Hauge Garval  
Horten den 22. februar 2013: Nye vigtige regler om længden af betalingsfrister samt om kompensations-beløb og 
rentesats ved forsinket betaling af Peter E.P. Gregersen. 
Plesner: Ændring af renteloven af Jacob Ørskov Rasmussen. 


