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Summary 

Across The European Union many large companies put pressure on their suppliers to extend their period for 

payment. Especially for small suppliers, offering long periods for payment can have a critical impact on their 

cash flow and possibly on their ability to stay in business. Furthermore, small suppliers accepting long 

periods for payment is often a sign of inefficient contracts, as the contracting parties should instead lower the 

price. 

It is not clear why small and medium sized suppliers continue to extend their periods for payment, when it 

can in fact lead to their bankruptcy, or why large buyers continue to demand these long terms, when it is 

inefficient. Overall, market power and transaction costs seem to be the two fundamental explanations.  

Partly as a reaction to the above, the Commission put forward a suggestion for an amendment to the 

Directive on Combating Late Payment in Commercial Transactions in 2009. The new directive 2011/7/EF 

entered into force on the 15th of March 2011. The aim of the directive is to protect small and medium sized 

companies and to ensure the functioning of the internal market in accordance with article 114 of the Treaty 

on the Functioning of the European Union. 

Article 3(5) of the new payment directive states that Member States shall ensure that the period for payment 

fixed in the contract does not exceed 60 calendar days, unless otherwise expressly agreed in the contract 

and provided it is not grossly unfair to the creditor. Depending on its implementation in the Member States, 

this article will hopefully support the small and medium sized suppliers in combating long and unfair payment 

terms. In Denmark, the new article calls for an amendment of the existing “Rentelov”. 

As a result of article 3(5) the freedom of contract between corporations is restricted. The restriction though is 

not absolute, as the companies can still agree on a period for payment exceeding 60 days, as long as it is 

not grossly unfair to the creditor. Hence the extent of the restriction will eventually be determined by the 

national courts. Harmonization of the rules regulating payment terms agreed between companies in all of EU 

leads to an increased incentive for companies to do cross border trade, as it simplifies contracting across 

borders. 
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Kapitel 1 

Emnebeskrivelse og problemstilling 

1.1 Indledning og baggrund 

Den 15. marts 2011 trådte Kommissionens nye direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i 

handelstransaktioner i kraft. Det oprindelige direktiv1 regulerede kort sagt morarenter, ejendomsforbehold 

samt inddrivelsesprocedurer for ubestridte krav. De nye ændringer til direktivet skal bidrage til en styrket 

beskyttelse af især små og mellemstore leverandørvirksomheder ved at skabe mere effektive retsmidler mod 

forsinkede betalinger.2 Med det nye direktiv bliver kreditors adgang til at få kompenseret 

inddrivelsesomkostninger blandt andet styrket, og der bliver sat nye regler for, hvor lange betalingsfrister der 

må aftales mellem virksomheder. Det er sidstnævnte ændring i forhold til aftalte betalingsfrister, der vil være 

centrum for denne afhandling.  

For især den lille virksomhed kan lange betalingsfrister have kritiske konsekvenser og i ekstreme tilfælde 

betyde virksomhedens konkurs. Lange kredittider og forsinkede betalinger medfører ligeledes finansiel 

usikkerhed og øget risiko, som i sidste ende kan have indflydelse på handlen, på erhvervslivets virke og 

økonomien generelt. Ydermere bliver problemerne som følger af lange betalingsfrister kun forstærket af den 

finansielle krise, hvilket lægger op til, at der især i disse tider gribes ind overfor problemet.  

Det nye direktiv3 er en del af et større tiltag for beskyttelsen af små og mellemstore virksomheder (SMV’er). 

Kommissionen ønsker at bygge på SMV’ernes potentiale for vækst og innovation for således at styre 

udviklingen i EU imod en videnbaseret økonomi.4 Dette indebærer et samarbejde mellem medlemslandende 

og Kommissionen for blandt andet at skabe bedre adgang til finansiering for SMV’er, hjælpe SMV’er med at 

udnytte mulighederne i det indre marked samt skabe et miljø, hvor iværksættere kan trives.  

Direktivforslaget har været genstand for flere tilpasninger og modifikationer, siden det blev fremsat i april 

2009. Oprindeligt skulle direktivet alene regulere længden på aftalte betalingsfrister i handelstransaktioner 

med en offentlig institution som køber. Senere blev den nye artikel 3 tilføjet til direktivet, som regulerer 

handelstransaktioner mellem virksomheder. Nærværende afhandlings har sit afsæt i denne bestemmelse. 

                                                           
1 Direktiv 2000/35/EF. 
2 Jf. pressemeddelelse fra Rådet 5423/11 efter rådsmøde 3063. Se pressemeddelelsen i bilag 1. 
3 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011om bekæmpelse af forsinket betaling I handelstransaktioner (der 
vil I opgaven blive refereret til direktivet som ”det nye direktiv” eller ”betalingsdirektivet”). Se hele direktivet i bilag 2. Direktivet blev 
vedtaget 
4 ”Tænk småt først” – En ”Small Business Act” for Europa” KOM(2008) 394, side 3. 
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1.2 Problemstilling og problemformulering 

Forsinkede betalinger og lange betalingsfrister er et udbredt og voksende problem i EU. Små og 

mellemstore virksomheder bliver brugt som de magtfulde indkøberes banker, og som den svage part har de 

ringe muligheder for på egen hånd at modvirke denne udvikling. Det giver anledning til undren, at små 

virksomheder aftaler lange betalingsfrister med deres store købere, når dette kan have fatale konsekvenser 

for deres forretning. 

For at styrke bekæmpelsen af forsinkede betalinger og lange betalingsfrister er et nyt betalingsdirektiv netop 

blevet vedtaget, som erstatter det oprindelige direktiv 2000/35/EF. Det nye direktiv indebærer blandt andet 

en ny tilgang til reguleringen af aftalte betalingsfrister mellem virksomheder, og bestemmer, at 

betalingsfristen ikke må overstige 60 dage, med mindre det er udtrykkeligt aftalt i kontrakt, og ikke er klart 

urimeligt over for kreditor. 

 

Ovenstående giver anledning til at undersøge følgende problemstillinger: 

• Hvorfor er lange betalingsfrister et udbredt problem i EU? 

o Hvordan forklares det, at små leverandører i høj grad yder lange betalingsfrister til store 

kunder, og i hvilket omfang kan teorien forklare denne udvikling? 

o Hvilke økonomiske konsekvenser har lange betalingsfrister for henholdsvis den store køber 

og den lille leverandører? 

 

• Hvilke juridiske implikationer følger af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i 

handelstransaktioner i forhold til virksomheders adgang til at aftale betalingsfrister? 

o Hvad er gældende ret på området for betalingsfrister, som aftales mellem virksomheder, og i 

hvor høj grad begrænser reguleringen virksomhedernes frihed til at aftale betalingsfrister? 

o Hvilke lovgivningsmæssige tiltag i dansk ret er hensigtsmæssige for at gennemføre 

direktivets regulering af betalingsfrister, som aftales mellem virksomheder? 

 

• I hvor høj grad kan det forventes, at formålet med det nye betalingsdirektiv opfyldes?  
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1.3 Struktur og metode 

1.3.1 Økonomisk struktur og metode – kapitel 2 

Den økonomiske analyse vil grundlæggende bære præg af en teoretisk tilgang til problemstillingen, men 

analysen vil blive suppleret af praktiske erfaringer fra erhvervslivet på baggrund af interviews med 

erhvervslivet og brancheorganisationer. Analysen består således af såvel en beskrivende samt en 

eksplorativ analyse. Den første del af analysen udforsker en teoretisk forståelse for betalingsfrister, og 

baggrunden for at disse aftales mellem handelsparter, hvor kreditoren er den svagere part. Den anden del 

inddrager erfaringer fra erhvervslivet og brancheorganisationer, som et supplerende element til den 

teoretiske gennemgang.  

Analysen vil beskue problematikken omkring betalingsfrister fra en kontraktøkonomisk vinkel med en 

synsvinkel på partsniveau. Generelle samfundsefficiente overvejelser vil også inddrages i analysen. 

Analysen tager sit udgangspunkt i handelskreditteorien. Af disse ”theories of trade credit” benyttes artikler af 

især Mitchell A. Peterson og Raghuram G. Rajan, som over de seneste år har arbejdet inden for dette 

område. Handelskreditteorien kan i et vist omfang bidrage til forståelsen af, hvorfor der ydes lange 

betalingsfrister. Det må dog understreges, at handelskredit og betalingsfrister ikke er det samme. 

Forskellene mellem handelskredit og betalingsfrister betyder, at der også er sider af handelskreditteorien, 

som ikke kan danne grundlag for forståelsen af, hvorfor lange betalingsfrister er et så udbredt fænomen, 

som det er. Som de mest grundlæggende forskelle mellem handelskredit og betalingsfrister må først og 

fremmest nævnes det faktum, at handelskredit ofte pålægges en eller anden rentebetaling – altså betaling til 

sælgeren for at yde kreditten. Betalingsfrister er ikke pålagt rentebetaling, men er derimod udtryk for en 

gratis kredit, som gives til køberen. Ydermere vil der sædvanligvis være tale om længere betalingsperioder 

ved kreditkøb end ved køb med (om end lange) betalingsfrister. Handelskreditteorien vil således blive 

anvendt alternativt og partielt til at forklare hvorfor der ydes lange betalingsfrister. 

Analysen baseres på en målsætning om økonomisk efficiens. Denne konventionelle økonomiske tankegang 

danner udgangspunktet for den teoretiske analyse, og opstiller de antagelser, som analysen baseres på. 

Hvorvidt disse antagelser er opfyldt i praksis, vil blive diskuteret, når det undersøges, om teorien kan forklare 

virkeligheden. Kernen og omdrejningspunktet for den økonomiske analyse er den efficiente kontrakt, og 

denne defineres som den pareto-optimale kontrakt i henhold til Coase teoremet.  

På baggrunden af forståelsen af hvorfor der i generelt ydes betalingsfrister, vil det nærmere undersøges, 

hvorfor netop små virksomheder yder lange betalingsfrister til store købere, og i hvor høj grad dette kan 

forklares med handelskreditteorien. Som et yderligere bidrag til analysen inddrages teori om forhandling af 

ikke-prisrelaterede vilkår i kontrakter. Denne del af analysen er baseret på artiklen “Market Conditions and 

Non-price Terms in Contracts”, som er skrevet af Albert Choi og George Triantis i 2010. Begreberne moral 

hazard og adverse selection vil blive anvendt i denne del af analysen. Moral hazard (eller adfærdsrisiko) 

opstår, når en principal ikke kan observere en agents handlinger. Hvis agentens og principalens interesser 
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ikke er ens, foreligger der risiko for, at agenten ikke handler efter principalens ønsker, fordi det er principalen 

og ikke agenten, der bærer konsekvenserne af hans handlinger. Problemet med adverse selection (eller 

ugunstig udvælgelse) foreligger, når principalen skal udvælge en agent, men ikke har information om 

agentens type.  Begge begreber udspringer af, at der foreligger asymmetrisk information. Det vil sige at 

parterne har forskellig viden på områder, som har betydning for kontraktindgåelsen. 

Der sættes spørgsmålstegn ved hvor stor (hvis nogen) rolle ulige forhandlingsstyrke spiller, når der aftales 

lange betalingsfrister mellem en lille leverandør og en stor indkøber. 

Som supplement til den teoretiske del af analysen undersøges det, hvorfor danske virksomheder og 

erhvervsorganisationer tror, at lange betalingsfrister er et udbredt problem især mellem små leverandører og 

større købere. Denne del af analysen fremstår som en kvalitativ frem for kvantitativ indsamling af erfaringer 

fra erhvervslivet, på baggrund af personlige interviews med Jeppe Rosenmejer, Seniorjurist, 

Håndværksrådet, Sven Petersen, Erhvervsjuridisk fagchef, Dansk Erhverv, Andreas Thornit, Senior Financial 

Controller, DONG Energy samt en anonym ansat hos en af Danmarks største virksomheder. 

Afslutningsvist beskrives de konsekvenser som det har for især de mindre virksomheder, når de skal yde 

lange betalingsfrister. Dette afsnit vil bære præg af at være mere praktisk frem for teoretisk i forhold til den 

foregående del af analysen, og det vil behandle emner, som ligger inden for virksomhedens finansiering og 

likviditetsstyring. 

 

1.3.2 Juridisk struktur og metode – kapitel 3 

1.3.2.1 Juridisk struktur 

Den juridiske analyse er overordnet opdelt i tre dele. Den første del af kapitel 3 består af en retsdogmatisk 

analyse, hvor de lege lata fastlægges. Altså en beskrivelse og fortolkning af gældende ret på området for 

reguleringen af aftalte betalingsfristers længde i handelstransaktioner mellem virksomheder. Både gældende 

dansk ret og gældende EU-ret fremlægges. Frem til det nye direktivs implementering i dansk ret er 

gældende ret, som danske virksomheder er underlagt, en smule sløret. Selvom det nye direktivs 

bestemmelser om betalingsfristers længde er ikke umiddelbart anvendelige5, kan de alligevel grundet kravet 

til EU-konform fortolkning have indirekte virkninger. Ifølge Karsten Engsig Sørensen og Poul Runge Nielsen 

betyder denne virkning af EU-retten, at selvom private ikke umiddelbart kan påberåbe sig en EU-regel, kan 

de pga. fortolkningsforpligtelsen i visse tilfælde alligevel opnå en retsstilling, der er i overensstemmelse med 

de EU-retlige regler.
6 Fortolkningsforpligtelsen er nærmere behandlet under punkt 1.3.2.2 om EU-regulering. 

Beskrivelsen og fortolkningen af de nye direktivbestemmelser på området for aftalte betalingsfristers længde 

er nødvendig for at klarlægge gældende ret, og samtidig danner det grundlaget for den senere analyse af 

                                                           
5 Mere herom under punkt 1.3.2.2. 
6 ”EU-retten” side 147 



 8 

direktivets begrænsning af virksomheders aftalefrihed, af udsigterne til implementeringen i dansk ret samt de 

konsekvenser, som kan forventes af den nye regulering.  

Den anden del af det juridiske kapitel behandler aftalefriheden og dennes begrænsninger. Afsnittet 

indebærer en analyse af aftalefrihedens oprindelse og baggrund og aftalefrihedens status som et 

grundlæggende princip i dansk ret. I kapitlet undersøges det, hvornår og hvorfor aftalefriheden begrænses af 

lovgivning. Denne del af afhandlingen bevæger sig altså inden for det aftaleretlige univers, som hører til 

formuerettens almindelige del. Især lovgivningens begrænsninger af aftalefriheden i form af 

urimelighedscensur vil være central for denne del af analysen. Afsnittet afrundes med en vurdering af, i hvor 

høj grad aftalefriheden begrænses med det nye direktiv i forhold til virksomheders adgang til at aftale 

betalingsfrister. 

I den sidste del af den juridiske analyse undersøges og vurderes mulighederne for implementering af den 

nye direktivbestemmelse om aftalte betalingsfrister, som gælder for virksomheder. Behovet for lovændringer 

som følge af det nye direktiv undersøges. Afsnittet vil indledningsvist klarlægge de fællesskabsretlige regler, 

som medlemsstaterne skal følge ved implementering af et EU-direktiv. 

 

1.3.2.2 Juridisk metode 

Dansk regulering 

Det oprindelige direktiv7 fra år 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner er 

implementeret i dansk ret ved renteloven8. Ved fastlæggelsen af gældende dansk ret vil renteloven være 

analysens omdrejningspunkt. Renteloven gælder for rente af pengekrav på formuerettens område, jf. lovens 

§ 1, stk. 1, og fastsætter grundlæggende set almindelige regler om morarente ved forsinket betaling og 

spørgsmålet om fordringshaveres adgang til at få dækket sine inddrivelsesomkostninger hos skyldner. 

Gældende dansk ret på området for aftalte betalingsfrister beskrives kort på baggrund af renteloven. 

Aftalelovens § 36 om urimelige aftaler inddrages i analysen af gældende dansk ret, da det følger af 

bemærkningerne til lovforslaget9 om ændring af renteloven fra 2001, at aftalte betalingsfristers længde skal 

vurderes i lyset af § 36. Der eksisterer, så vidt vides, ikke retspraksis på området for aftalte betalingsfristers 

længde. 

I den juridiske analyse behandles aftalefriheden, og det undersøges, i hvilke situationer denne begrænses. 

Til dette benyttes eksempler på lovgivning, som udgør begrænsninger, herunder konkurrenceloven10, 

lejeloven11, funktionærloven12 og aftaleloven13. Især aftalelovens generalklausul i § 36 om urimelige aftaler 

                                                           
7 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. 
8 Bekendtgørelse af lov om renter ved forsinket betaling mv., LBK nr. 743 af 04/09/2002. 
9 2001/2 LSF 74 Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v. 
10 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 972 af 13/08/2010. 
11 Bekendtgørelse af lov om leje, LBK nr. 963 af 11/08/2010. 
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inddrages. Det undersøges, hvornår og i hvor høj grad § 36 i praksis anvendes på erhvervskontrakter, og 

ved denne undersøgelse inddrages relevant retspraksis. Sagerne U.2002.1224H, U.2004.2518V, 

U.2004.1968V og U.2004.2400H inddrages i denne forbindelse. Sagernes praktiske omstændigheder vil 

blive nærmere klarlagt i analysen. 

 

EU-regulering 

I den juridiske analyse vil det nye direktiv om bekæmpelse af forsinket betalings i handelstransaktioner være 

den centrale retskilde, og den nye artikel 3, stk. 5 som regulerer længden på aftalte betalingsfrister, vil være 

omdrejningspunktet for fastlæggelsen af gældende EU-ret på området for aftalte betalingsfrister mellem 

virksomheder.  

Direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner er en del af den afledte 

fællesskabsret, og udgør en sekundær retskilde i EU-retten. Direktivet trådte endelig i kraft den 15. marts 

2011, 20 dage efter dets publicering i Den Europæiske Unions Tidende den 23. februar 201114. Direktivet er 

herefter bindende for EU-medlemsstater med sit tilsigtede mål jf. artikel 288 TEUF.15 Medlemsstaterne skal 

sørge for, at implementeringen af det nye direktiv er gennemført senest den 16. marts 2013.16 

Retsgrundlaget for det nye direktiv findes i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF) 

artikel 11417. Efter denne bestemmelse vedtager Europa-Parlamentet og Rådet foranstaltninger med henblik 

på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre 

markeds oprettelse og funktion. Den juridiske analyse af gældende ret vil indledningsvist indeholde en kort 

beskrivelse af baggrunden og begrundelsen for det nye direktiv, og denne beskrivelse vil tage udgangspunkt 

i netop direktivets hjemmelsgrundlag. Artikel 114 TEUF referer til de i artikel 26 TEUF fastsatte mål, der 

anfører, at Unionen vedtager foranstaltninger med henblik på oprettelse af det indre marked eller sikring af 

dets funktion. Direktivet har ydermere udspring i Kommissionens ”Small Business Act”, som også inddrages i 

analysen. ”Small Business Act” er en meddelelse fra Kommissionen, og er således ikke en retskilde, men en 

slags vejledning. Meddelelsen er en redegørelse fra Kommissionen for dennes retsopfattelse af små og 

mellemstore virksomheders position og rolle i EU, og vigtigheden af at der dannes rammer for disse 

virksomheders oprettelse og vækst. 

Artikel 3, stk. 5 i det nye direktiv fastsætter en øvre grænse for betalingsfrister i B2B forhold til 60 dage med 

mindre andet er aftalt og ikke er klart urimeligt overfor kreditor. Indholdet af denne bestemmelse, 

sammenholdt med artikel 7, stk. 1 om urimelige kontraktbestemmelser, vil blive fastlagt i analysen, for at 

                                                                                                                                                                                                 
12 Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, LBK nr. 81 af 03/02/2009. 
13 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, LBK nr. 781 af 26/08/1996. 
14 Jf. artikel 14 i det nye direktiv 2011/7/EU 
15 Artikel 288 TEUF (tidligere artikel 249 EF): Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det 
rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen. 
16 Jf. artikel 12 i det nye direktiv 2011/7/EU 
17 Denne bestemmelse fandtes tidligere i EF-traktatens artikel 95. Det er derfor artikel 95 EF der figurerer som retsgrundlag til direktivet 
ved det første udkast til en omarbejdning af direktivet. 
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gøre rede for gældende ret på området. Artikel 3, stk. 5 og artikel 7, stk. 1 vil blive fortolket efter de 

gældende fortolkningsregler, som bruges i EU-retten.18  Bestemmelserne vil fortolkes efter deres ordlyd samt 

i lyset af deres formål. Formålsfortolkningen vil være objektiv, i overensstemmelse med hvad der er typisk 

praksis i EU-regi, hvor EU-domstolen almindeligvist benytter sig af objektiv formålsfortolkning af retsakter.19 

Direktivets formål og begrundelse er beskrevet i præamblen til direktivet, og denne vil blive inddraget i 

forbindelse med formålsfortolkningen. Præamblen er en indledning til direktivet, og er ikke en del af selve 

direktivet. Det er dog almindelig praksis, at EU-domstolen benytter præamblen ved fortolkning af retsakter, 

og den er derfor ikke uden retskildeværdi.20 

Der gælder en pligt til medlemsstaterne om at fortolke den nationale lovgivning EU-konformt. Denne pligt 

støttes op af artikel 288 TEUF, hvorefter direktivet er bindende med sit formål, og national lovgivning således 

skal fortolkes konformt - altså i overensstemmelse med dette. Fortolkningsforpligtelsen blev fastslået i Von 

Colson sagen21, hvor domstolen anførte, at den nationale domstol er forpligtet til at fortolke intern ret i lyset 

af direktivets ordlyd og formål. Medlemsstaternes pligt til EU-konform fortolkning gælder allerede fra 

direktivets vedtagelse, og altså også inden direktivet er implementeret i national lovgivning.22 Pligten til at 

fortolke direktivkonformt er relevant, når direktiver ikke er umiddelbart anvendelige23, og det nye direktiv kan 

tidligst være direkte anvendeligt efter udløbet af implementeringsfristen.24 Fortolkningsforpligtelsen er særlig 

relevant, hvor en medlemsstat har forsøgt en implementering, men hvor denne ikke er sket korrekt, men 

pligten til at fortolke direktivkonformt består dog også i sager, hvor der slet ikke er gjort forsøg på at 

implementere direktivet (endnu).25  Von Colson sagen vil ligeledes inddrages i forbindelse med 

klarlæggelsen af de implementeringsregler, som medlemsstaterne skal følge, når de gennemfører et nyt 

direktiv. 

 

1.3.3 Multidisciplinær metode - kapitel 4 

Afhandlingen vil i høj grad fremstå som en multidisciplinær analyse med integreret anvendelse af den 

økonomiske og juridiske metode og teori. Den økonomiske analyse i kapitel 2 bærer præg af 

                                                           
18 I ”Retskilder og retsteorier” kapitel 5 fremstilles fortolkningsregler for fortolkning af EU-retten. Disse regler baseres på dommen C-
212/97 (Centros-sagen). Herefter følger det, at forskrifter kan fortolkes i forhold til deres ordlyd, kontekst, rettens udviklingstrin, den 
sociale, tekniske eller lignende udvikling (herunder rettens og samfundets udvikling) samt i lyset af alle relevante bestemmelsers formål. 
19 Der blev således foretaget en objektiv formålsfortolkning i Centros-sagen. Der blev ikke henvist til forarbejder, og således ikke 
foretaget en subjektiv formålsfortolkning. ”Retskilder og retsteorier” side 231. 
20 ”Retskilder og retsteorier” side 237 
21 Sag 14/84, Sabine Von Colson og Elisabeth Kamann mod Land-Nordrhein Westfalen. I sagen blev EU-domstolen spurgt til 
fortolkningen af direktiv 76/207/EØF om forskelsbehandling på grundlag af køn i forbindelse med adgang til en beskæftigelse. De to 
sagsøgende kvinder havde søgt to stillinger som socialrådgivere i kriminalforsorgsanstalten i Werl, men to andre ansøgere, som begge 
var mænd, fik stillingerne. Domstolen anførte, at det tilkommer den nationale domstol, under fuld udnyttelse af det skøn, den råder over 
i henhold til national ret, at fortolke og anvende loven om gennemførelse af direktivet i overensstemmelse med fællesskabsrettens krav. 
Von Colson sagen vil også blive inddraget kort i den juridiske analyse i afsnit 3.4 om implementering af betalingsdirektivet. 
22 ”Retskilder og retsteorier” side 238 om endnu ikke implementerede EU-direktiver som udgør fremtidig lov (lex futura). 
23 Direktiver har som udgangspunkt ikke direkte horisontal virkning, det vil sige direkte virkning hvad angår relationer mellem borgere og 
virksomheder indbyrdes. I visse tilfælde hvor direktivbestemmelser giver rettigheder til borgere eller virksomheder, og samtidig er 
tilstrækkeligt præcise og ubetingede, kan disse dog være direkte anvendelige. Dette er dog kun i tilfælde, hvor tidsfristen for 
implementering af direktivet er udløbet. 
24 ”EU-retten” side 137 
25 ”EU-retten” side 148. Der refereres i note 77 til Marleasing-dommen, sag C-106/89, hvor domstolen præciserede, at 
fortolkningsforpligtelsen omfatter nationale retsforskrifter, hvad enten de er ældre eller yngre end direktivet. 
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kontraktøkonomiske overvejelser, og der indgår således juridiske aspekter i dette kapitel. På samme vis vil 

den juridiske analyse i kapitel 3 blive suppleret med de overvejelser og konklusioner, som blev gjort i den 

økonomiske analyse.  

Det nye direktivs regulering af aftale betalingsfrister mellem virksomheder er indsat, fordi det fra EU's side er 

blevet vurderet, at denne regulering vil medføre positive økonomiske konsekvenser. Disse konsekvenser 

undersøges i kapitel 4, og artikel 3, stk. 5, som regulerer aftalte betalingsfristers mellem virksomheder, 

vurderes således i lyset af dens evne til at skabe økonomisk efficiente resultater. Det undersøges, om 

direktivets formål, herunder beskyttelse af små og mellemstore virksomheder samt sikringen af det indre 

markeds funktion, kan forventes opfyldt. Undersøgelsen foretages ved en retsøkonomisk og kvalitativ 

analyse af de konsekvenser, som kan forventes af artikel 3, stk. 5. Analysen vil bære præg af, at de 

økonomiske konsekvenser påvirkes af bestemmelsens juridiske implikationer, som blev behandlet i kapitel 3. 

Kapitel 4 vil derfor som hele fremstå som en multidisciplinær analyse, der kombinerer økonomiske og 

juridiske rationaler. 
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1.4 Afgrænsning 

Den økonomiske analyse i kapitel 2 er baseret på en antagelse om, at det er relativt risiko- samt 

omkostningsfyldt for en lille virksomhed at tilbyde kredit. Det antages, at det er mindre bebyrdende for den 

store indkøber at betale sin leverandør kort efter (hvis ikke ved) levering, end det er for den lille leverandør at 

yde kredit. Afhandlingen afgrænses fra at foretage en nærmere undersøgelse af og begrundelse for 

rigtigheden af denne antagelse, men vil blot i analysen referere til økonomiske teorier om handelskredit, som 

gør samme antagelse. 

Fokus i denne afhandling ligger på det nye direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling, og på de 

bestemmelser heri, som vedrører fastsættelsen og harmoniseringen af aftalte betalingsfrister i EU. Derfor vil 

de bestemmelser i direktivet, som vedrører forsinkede betalinger, herunder adgangen til inddrivelse af 

skyldnerbeløb, morarenter og erstatning for inddrivelsesomkostninger ikke blive behandlet. Ligeledes 

afgrænses afhandlingen fra at behandle direktivets artikel 5 om betalingsplaner (herunder for eksempel 

afdragsordninger), da en sådan betalingsordning ikke er et udtryk for en betalingsfrist, men for en særligt 

aftalt løbende betalingsordning.  

Det nye direktiv regulerer både betalingsfrister i forholdet mellem offentlige institutioner og private 

virksomheder såvel som private virksomheder imellem. Det er alene sidstnævnte relation, der vil blive 

behandlet i denne afhandling. 

Det undersøges i kapitel 4, om direktivets formål kan forventes at blive opfyldt. De økonomiske 

konsekvenser af direktivet analyseres således alene i lyset af dets formål. Afhandlingen afgrænses fra at 

undersøge øvrige økonomiske konsekvenser, som direktivet måtte medføre. 
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Kapitel 2 

Lange betalingsfrister i EU 

2.1 Indledning 

I dette kapitel vil det indledningsvist undersøges, hvorfor virksomheder yder handelskredit til deres købere. 

Dette vil danne baggrunden for forståelsen af, hvorfor der ydes lange betalingsfrister. Dernæst undersøges 

det, hvorfor netop små virksomheder i høj grad yder lange frister til deres købere. Det klarlægges slutteligt 

hvilke konsekvenser lange betalingsfrister har for både købere og små leverandører. 

Forsinkede betalinger og lange betalingsfrister er et stigende problem på EU-plan. Finanskrisen har ramt 

både de store og de små virksomheder. Det er blevet sværere og dyrere at optage banklån, og derfor 

presser de store indkøbere deres leverandører til at give lange betalingsfrister, i takt med at de presses på 

likviditeten og konkurrenceevnen. Ifølge en undersøgelse fra 2010 foretaget af kreditforsikringsselskabet 

Atradius, har hver anden leverandør været udsat for, at køberen efterspørger længere betalingsfrister.26 De 

små og mellemstore virksomheder, som ofte er forholdsvis nye virksomheder, er i særdeleshed udsat under 

en finansiel krise. Det betyder, at det netop nu er endnu sværere for dem at have store pengebindinger i 

tilgodehavender.  

Lange betalingsfrister er dog ikke noget nyt fænomen. Det fremgår det oprindelige betalingsdirektiv fra år 

2000 at ikke blot forsinkede betalinger, men også lange kontraktmæssige betalingsfrister var et omfattende 

problem.27 Finanskrisen har blot forstærket et problem, der allerede eksisterede, og der er derfor kommet 

fornyet fokus på problemet med de lange betalingsfrister. 

Problemet med lange betalingsfrister er ikke størst i Danmark28, men også her er det et problem i vækst. 

Håndværksrådet29 som repræsenterer små og mellemstore virksomheder, har foretaget en undersøgelse, 

som viser, at mere end hver anden af rådets medlemmer har oplevet, at deres kunder kræver forlængede 

betalingsfrister.30 

                                                           
26 ”Atradius Payment Practices Barometer – Survey of payment behavior of international companies” side 9. Tallet er baseret på en 
undersøgelse af 3.971 virksomheder fra i alt 22 lande.  
27 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000. Det fremgår af direktivets præambel, at virksomhederne, især 
de små og mellemstore, pålægges store administrative og finansielle byrder som følge af uforholdsmæssigt lange betalingsfrister ()). 
28 Danmark er et af de lande i EU, som har de laveste tal for gennemsnitlige betalingsfrister. Det er lande som Italien, Grækenland og 
Spanien, der især kæmper med de lange frister. I disse lande ligger de kontraktbestemte frister for betaling over 60 dage i gennemsnit.28 
Det er samtidig i disse lande, at forsinkede betalinger er mest udbredt, og det medfører, at en leverandør i Italien for eksempel må vente 
i gennemsnit næsten 120 dage på sin betaling. Kilde: “European Payment Index” side 5. 
29 Håndværksrådet er en erhvervsorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark. 
30 ”Store virksomheder forhaler betalinger”. Se bilag 3. 



 14 

2.2 Baggrunden for lange betalingsfrister – teoriens forklaringer 

2.2.1 Handelskreditteorien 

Kredit i handelstransaktioner er en betalingsmetode, som længe er blevet brugt, og som ligeledes har været 

underlagt omfattende undersøgelser og analyser i den økonomiske teori. En stor del af teorierne om 

handelskredit blev skrevet i slutningen af 1980’erne og i 1990’erne, og teoretikerne Mitchell A. Petersen 

(herefter Petersen) og Raghuram G. Rajan (herefter Rajan) behandlede især dette område.  

Teorierne undersøger, hvorfor virksomheder vælger at tilbyde kredit til deres købere. Det interessante 

omdrejningspunkt for handelskreditteorien er, hvorfor handelsparterne vurderer, at det er mere fordelagtigt, 

at køberen tilbydes kredit af leverandøren, frem for at køber låner pengene i banken og betaler up front (ved 

levering), hvilket må anføres som værende det umiddelbare udgangspunkt.  

Der er flere forklaringer til, hvorfor leverandører vælger at tilbyde kredit til deres handelspartnere. Således 

anfører Petersen og Rajan31, at handelskredit kan være en mere fordelagtig finansieringsmodel end den 

ordinære bankfinansiering. Argumenterne bag dette synspunkt er, at leverandøren har bedre information om 

køberen samt bedre kontrol over denne end en bank.  Informationsfordelen udspringer af, at leverandøren 

agerer på det samme marked som køber, og dermed har indsigt i markedet og virksomhederne, som agerer 

på dette marked. Den bedre kontrol følger af leverandørens adgang til at afskære køberen fra fremtidigt 

samarbejde i tilfælde af manglende betaling. Desuden har leverandøren bedre mulighed end banken for at 

videresælge en vare, i tilfælde af at varen må tilbagetages som følge af manglende betaling. Disse fordele er 

med til at sænke risikoen og omkostningerne ved at leverandøren yder kredit i forhold til en bank. 

Et andet argument som taler for at tilbyde handelskredit er, at kreditten kan fungere som et alternativ til 

prisdiskriminering. Hvis en leverandør grundet konkurrenceretlige regler eller andre omstændigheder ikke 

har mulighed for at fastsætte varierende priser i forhold konkrete kunder (prisdiskriminere), da er det altid en 

oplagt mulighed for leverandøren at tilbyde mere gunstige (eller ugunstige) vilkår for køberen på andre 

områder end prisen. 

Handelskreditteorien arbejder også med signalværdien i at yde kredit. Tilbuddet om handelskredit kan 

således begrundes i leverandørens ønske om at sende signaler om stærk likviditet. Samtidig er tilbuddet om 

en lang kredittid et troværdigt signal om høj kvalitet.32 Kreditten fungerer altså som et signal om, at varen 

eller tjenesteydelsen der leveres, lever op til købers forventninger. En lang kredit fungerer jo næsten som en 

garanti for god kvalitet, da det giver køber en udvidet adgang til at bedømme kvaliteten af en vare, inden han 

betaler for den. Hvis produktet ikke lever op til den aftalte kvalitet, da vil køberen alt andet lige stå stærkere i 

en eventuel forhandling om prisnedslag, end han vil, hvis pengene allerede er betalt. Ifølge denne forklaring 

kan kredit fungere som et informationsværktøj, som især er gavnligt på markeder, der er præget af 

asymmetrisk information. Overordnet set kan kredit også styrke handelsparternes incitament til 

                                                           
31 “Trade Credit: Theories and Evidence” 
32 “Trade Credit, Quality Guarantees, and Product Marketability”  
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kontraktopfyldelse33, og lange kredittider sender et signal om, at leverandøren ikke blot udbyder et produkt af 

høj kvalitet, men at også serviceniveau og kontraktopfyldelse generelt lever op til køberens forventninger. 

Slutteligt må det nævnes, at flere leverandører tilbyder kredit til deres kunder for at sikre tilfredshed og 

opretholdelsen af gode forretningsforhold. Ligeledes viser handelskreditten, at leverandøren har tillid til 

køberen. Når der konstant er mellemværender mellem to handelsparter, giver dette anledning til tilfredshed 

hos kunden og til opbyggelsen af længerevarende og tillidsfulde forhold.  

 

2.2.2 Små leverandører og handelskredit 

Udgangspunktet i handelskreditteorien er, at handelskredit i særdeleshed tilbydes af virksomheder med lave 

låneomkostninger og en stærk likviditet, eftersom disse virksomheder har de bedste forudsætninger for at 

kunne bære store udeståender i tilgodehavender. Man må da også med god grund formode, at det 

hovedsageligt er de større leverandører, der vælger at yde handelskredit til deres købere, og at 

handelskredit først og fremmest ydes, når leverandøren har gode lånemuligheder og en stærk likviditet. De 

ovenfor behandlede teorier kan netop forklare baggrunden for, at der tilbydes handelskredit i disse 

situationer. 

Erhvervslivets erfaringer viser dog, at det teoretiske udgangspunkt ikke stemmer overens med virkeligheden. 

Det er i høj grad også de mindre virksomheder, der tilbyder handelskredit til deres købere.34 Det er denne 

udvikling, der i dag også ses i forhold til betalingsfrister, og som har dannet grundlag for det nye 

direktivforslag, som netop har sit udspring i et ønske om at beskytte små og mellemstore leverandører. 

Hvorfor forekommer det så ofte, at netop små virksomheder yder kredit – hvad enten det er i form af 

handelskredit eller lange betalingsfrister – til deres store kunder, som har nemmere og billigere adgang til 

finansiering? 

Fænomenet søges forklaret af Barbara Summers og Nicholas Wilson i artiklen ”Trade Credit and Customer 

Relationships”. De begrunder denne udvikling med, at de små virksomheder tilbyder handelskredit for at 

opnå flere handler og således få en stærkere position på konkurrenceprægede markeder.35 Den lille 

virksomhed er ofte en nyere virksomhed, og det kan derfor også være et middel til at indtræde på et marked. 

Denne forklaring tydeliggør dog ikke konkret, hvorfor de små virksomheder tilbyder handelskredit, men 

klarlægger nærmere, at den lille virksomhed vil gå langt for at etablere sig på et givent marked. Dette vil den 

formodentligt gøre i forhold til alle andre aftalevilkår på lige fod med den aftalte kredit. Summers og Wilson 

forklarer, at de små virksomheder, som tidligere beskrevet, ligeledes benytter sig af muligheden for at 

signalere likviditet og kvalitet gennem tilbuddet om kredit. Disse argumenter kan bidrage til forståelsen af, 

hvorfor små virksomheder vælger at tilbyde lange betalingsfrister, trods de i mange tilfælde ikke har den 

tilstrækkelige finansielle styrke hertil. 

                                                           
33 ”Trade Credit and Customer Relationships” side 4 
34 “Trade Credit and Customer Relationships” side 17 
35 “Trade Credit and Customer Relationships” side 3 
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Som et af de nyere skud på stammen indenfor handelskreditteorien er artiklen ”Trade Credit Contracts” af 

Klapper, Laeven og Rajan fra 2010, der også har fokus på situationen, hvor debitor er den store og 

magtfulde part i handelsforholdet. Deres analyse er baseret på en empirisk undersøgelse af kontrakter fra 56 

store indkøbere fra Europa og Nordamerika med i alt 24.140 leverandører.  Hvor tidligere teoriers 

udgangspunkt netop var, at det er de store og likviditetsstærke virksomheder, der tilbyder kredit til deres 

købere, fokuserer denne artikel på situationen, hvor indkøberen er den (likviditetsmæssigt)stærke part i 

forholdet. En situation der, som tidligere nævnt, er meget udbredt både i forhold til handelskredit og lange 

betalingsfrister. Artiklen støtter op om de førnævnte begrundelser for handelskredit. Disse begrundelser kan 

til dels forklare, hvorfor netop små virksomheder vælger at yde kredit, når deres låneomkostninger overstiger 

købers. 

Artiklen fremfører desuden, at situationen hvor den lille leverandør yder kredit til den store indkøber, også 

kan begrundes med markedsmagt. De små leverandører bliver simpelthen presset til at yde kreditten. 

Desuden er der hårdere pres på den lille virksomhed for at skabe et tæt samarbejdsforhold til den store 

indkøber for således at bibeholde en plads på markedet. Denne sidstnævnte grund kan igen henføres til 

køberens markedsmagt og stærke forhandlingsposition. 

Markedsmagt – eller forhandlingsmagt36 – og ideen om ufrivillige tilbud om lange kredittider er et overset 

aspekt i handelskreditteorien. Således anfører da også Petersen og Rajan, at if the extension (of trade 

credit) is involuntary, it suggests a cost of financial distress little investigated in the literature.37 

Handelskreditteorien bærer stærkt præg af at karakterisere en forhandlingssituation, hvor leverandøren 

egenhændigt og frivilligt vælger at tilbyde kredit som resultatet af en strategisk overvejelse. Teorien kan dog 

kun i ringe grad forklare, hvorfor en lille leverandør yder kredit til en stor køber, som må formodes at have 

nemmere og billigere adgang til finansiering. Nok kan leverandørens ønske om at signalere god likviditet og 

høj kvalitet i et vist omfang begrunde, hvorfor små leverandører yder lange betalingsfrister til store købere, 

men især spørgsmålet om forhandlingsmagt må adresseres, og undersøges nærmere. Hvad kan forklare 

denne udvikling, og er der tale om optimal eller inefficient kontraktindgåelse, når de små virksomheder yder 

lange betalingsfrister til de store virksomheder? Med udgangspunkt i teorien om optimale kontrakter må 

dette undersøges, og det må samtidig holdes for øje, om forhandlingsstyrke spiller en afgørende rolle for 

indgåelsen af netop disse kontrakter.  

 

2.2.3 Optimale kontrakter 

En af grundstenene inden for retsøkonomien er Coase teoremet. Ronald H. Coase (herefter Coase) 

definerede sit teorem tilbage i 1960 i hans artikel ”The problem of Social Cost”. Coase fremførte, om end 

ikke ordret så mellem linjerne, at under antagelse af fuld rationalitet (herunder fuldstændig information) og 

                                                           
36 Det antages herefter, at markedsmagt og forhandlingsmagt kan sidestilles. En stor grad af markedsmagt hos en part i et aftaleforhold 
vil alt andet lige medføre, at denne part også besidder en stærk rolle i forhandlingssituationer. 
37”Trade Credit: Theories and Evidence”, side 18. 
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ingen transaktionsomkostninger da vil forhandlingsparter indgå pareto-optimale38 kontrakter. Parterne vil 

således forhandle sig til en optimal allokering af ressourcer uanset den oprindelige ressourceallokering og 

parternes (måske ulige) forhandlingsstyrke. Coase teoremet ligger inden for den konventionelle økonomiske 

teori om optimale kontrakter, som er karakteriseret ved, at det vigtigste normative princip er økonomisk 

optimalitet eller efficiens.39  Efter den konventionelle økonomi, og i overensstemmelse med Coase teoremet, 

vil en part med stor markedsmagt indgå kontrakter med de samme optimale klausuler, som ville være aftalt 

under lige forhandlingsstyrke. Markedsmagten vil alene påvirke den del af overskuddet, som den stærke part 

kan tilegne sig gennem forhandling af prisen.  

Ifølge Coase findes der altså kun én optimal kontrakt mellem to parter. For hvert enkelt punkt i en kontrakt 

findes der én optimal klausul. Klausulen forhandles mellem parterne, og vil reguleres mod den optimale 

klausul, så længe den samlede gevinst ved ændringen overstiger det samlede tab, og ressourcerne således 

allokeres derhen, hvor de tillægges størst værdi. Forhandlingsstyrken vil ifølge Coase teoremet ikke påvirke 

denne forhandling af klausuler, men vil alene afgøre fordelingen af overskuddet via prisen.  

Forudsætningerne for optimale kontrakter er sjældent til stede, når der i praksis forhandles kontrakter. For 

det første kan man næppe forestille sig en situation, hvor forhandling er omkostningsfri. Der vil i realiteten 

altid være transaktionsomkostninger forbundet med forhandlingen mellem to parter. Disse omkostninger 

afgøres af graden af hyppighed, graden af usikkerhed, graden af aktiv-specificitet samt graden af parternes 

rationalitet og opportunistiske adfærd. Omkostningerne kan inddeles i tre grupper: 1) søgeomkostninger 2) 

forhandlingsomkostninger og 3) kontrolomkostninger.40 Mange transaktionsomkostninger er umiddelbare, og 

kan for eksempel være omkostningen forbundet med den tid, der afsættes til forhandlingerne. I denne 

forbindelse kan det nævnes, at parterne ofte inddrager advokater i forbindelse med forhandlingerne, og at 

aflønning i denne forbindelse bestemt kan være betydelig. Selve kontraktudfærdigelsen er ligeledes en 

omkostningskrævende proces.  

For det andet er forudsætningen om perfekt rationalitet sjældent en realitet i praksis. Parterne vil oftest være 

underlagt adskillige individuelle og organisatoriske begrænsninger, som påvirker forhandlingen imellem dem, 

og de vil derfor være begrænset rationelle. Af organisatoriske begrænsninger kan man blandt andet forestille 

sig, at der ikke foreligger fuld frihed til forhandling af kontrakter. I mange tilfælde anvendes standardvilkår i 

kontrakter, eller i yderste tilfælde standardkontrakter som enten køber eller leverandøren fremsætter som en 

slags take-it-or-leave-it offer. Forhandling vil i sådanne tilfælde bære præg af rutinepræget adfærd, og vil 

have karakter af mindre justeringer til kontrakten, som i mange tilfælde næppe kan kategoriseres som reel 

forhandling. En sådan mangel på fleksibilitet ved forhandling af kontrakter kan i høj grad forhindre, at 

parterne forhandler sig frem til den optimale kontrakt. Individuelle begrænsninger kan forekomme i form af 

                                                           
38 Paretooptimalitet eller pareto-efficiens er en samfundstilstand, som er karakteriseret ved, at der ikke eksisterer en anden tilstand, som 
ikke er dårligere for nogen, men bedre for mindst én i samfundet. ”Rettsøkonomi” side 109-110. 
39 “Retsøkonomi” side 1152 
40 “Rettsøkonomi” side 129 
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for eksempel incitamentsproblemer hos kontraktforhandleren, hvor forhandleren søger at optimere 

personlige gevinster frem for at handle i virksomhedens interesse.41 

Desuagtet at antagelserne bag Coase toeremet sjældent er opfyldt i praksis, danner teoremet en god og 

anerkendt ramme for analysen af kontrakter og optimal kontraktforhandling. Coase teoremet kan således 

bidrage til undersøgelsen af, hvorfor store virksomheder kræver lange betalingsfrister af deres små 

leverandører, og om dette er optimalt. 

Uden yderligere analyse må det med rimelighed kunne antages, at en lille leverandør har højere 

låneomkostninger, en mere begrænset adgang til banklån og en ringere likviditet end den store køber.42  Alt 

andet lige er det således ikke optimalt, når den store virksomhed kræver lange betalingsfrister fra den lille 

virksomhed, og i realiteten benytter denne som alternativ til en bank. I overensstemmelse med teorien om 

optimale kontrakter og Coase teoremet burde (og vil) parterne i stedet vælge en kort betalingsfrist, og til 

gengæld aftale en lavere pris. Dette vil være en pareto-forbedring. Det vil øge det samlede overskud, og 

prisen vil alene afgøre fordelingen af dette overskud, og altså ikke størrelsen heraf. Coase teoremet kan 

altså ikke selvstændigt og under de givne antagelser forklare, hvorfor store virksomheder kræver lange 

betalingsfrister af deres leverandører. 

 

2.2.4 Forhandling af ikke-prisrelaterede vilkår 

Man kan overordnet set dele kontraktvilkår op i to typer; prisrelaterede vilkår og ikke-prisrelaterede vilkår.  

Priserelaterede vilkår er, som det følger af ordet, vilkårene der fastlægger den endelige pris for den vare eller 

tjenesteydelse, som parterne forhandler om. De ikke-prisrelaterede vilkår kan være bestemmelser i 

kontrakten, som fastlægger leveringsforhold, parternes erstatningsansvar, produktets eller tjenesteydelsens 

kvalitet og lignende. De ikke pris-relaterede vilkår bestemmes først og fremmest af faktorer som parternes 

risikoprofiler og interne kompetencer og ressourcer. Det er disse vilkår, som ifølge Coase teoremet vil blive 

forhandlet til et optimum, uanset parternes forhandlingsstyrke. De pris-relaterede vilkår (eller blot prisen) vil 

ifølge Coase afgøre fordelingen af dette optimale overskud. 

Når parterne, under førnævnte antagelser om perfekt rationalitet og ingen transaktionsomkostninger, har 

forhandlet sig frem til et optimum, skal overskuddet altså fordeles mellem parterne. Efter det konventionelle 

synspunkt bør kontraktparterne fordele overskuddet via prisfastsættelsen og ikke gennem fastsættelsen af 

øvrige vilkår i kontrakten, som ikke vedrører prisen. Disse ikke-prisrelaterede vilkår (non-price terms) er en 

inefficient mekanisme til fordelingen af overskuddet mellem parterne.43  Teoretikerne Albert Choi og George 

                                                           
41 Denne tankegang er kernen af principal-agent-teorien som omhandler relationer hvor principalen (det kan være for eksempel ejeren 
af et selskab) uddelegerer udførelsen af en opgave til agenten (som i eksemplet vil være selskabets ledelse). Principalens mål er at 
sørge for, at agenten udfører opgaven i principalens interesse og ikke efter agentens personlige interesse. 
42 Afhandlingen afgrænses fra at foretage en nærmere undersøgelse af begrundelser bag denne antagelse jf. pkt. 1.4 om afgrænsning i 
kapitel 1. Samme antagelse gøres blandt andet i artiklen ”Trade Credit Contracts” af Klapper, Laeven og Rajan på side 9 hvor det 
anføres, at ()) suppliers are much smaller than their buyers, and are unlikely to have access to cheaper financing.  
43 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” af Albert Choi og George Triantis side 2, note 6. 
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Triantis (herefter henholdsvis Choi og Triantis) opererer i deres artikel ”Market Conditions and Non-price 

Terms in Contracts” ud fra den konventionelle økonomis udgangspunkt om, at der i ethvert kontraktforhold 

findes én efficient fastsættelse af vilkår, som ikke berører prisen, og at disse vilkår bør forblive konstante 

uanset ændringer i parternes forhandlingsstyrke eller ændringer i markedet, som de opererer på.44 Ved 

sådanne ændringer bør det alene være prisen der reguleres, og prisen der således bestemmer fordelingen 

af det samlede overskud. 

I realiteten er det dog ikke kun prisen der forhandles mellem parter, når markedsvilkårene ændrer sig, eller 

forhandlingsstyrken skifter. Det viser sig, at sådanne ændringer ikke blot påvirker prisen, men også 

fastlæggelsen af de ikke-prisrelaterede vilkår.45 Dette kan som udgangspunkt ikke forklares af den 

konventionelle økonomiske teori og Coase teoremet, som jo netop anfører, at sådanne forhandlinger af non-

price terms ikke vil ske. 

Choi og Triantis anfører en begrundelse for, hvorfor parterne i realiteten ikke følger den traditionelle 

økonomiske teori, og alene fordeler overskuddet via prisfastsættelsen. Begrundelsen er et 

informationsproblem. De anfører således, at den konventionelle økonomiske teoris antagelse om symmetrisk 

information er urealistisk46, og at asymmetrisk information kan forklare, hvorfor ikke kun prisen justeres som 

følge af ændrede markedsvilkår, men at også ikke de pris-relaterede klausuler ændres.  

Der kan ske skift på markeder eller på to kontraktparters individuelle situation, som betyder, at deres 

indbyrdes styrkeforhold ændres. Man kan for eksempel forestille sig et marked, der udvikler sig til at kunne 

karakteriseres som købers marked. Altså en situation hvor udbuddet overstiger efterspørgslen i en sådan 

grad, at købere får en relativt stærkere position i forhandlingssituationer. Der kan også ske ændringer i 

forhandlingsstyrken som følge af, at den ene part tilegner sig større markedsandele, og således står 

stærkere på markedet. 

I overensstemmelse med den konventionelle teori anfører Choi og Triantis, at ændringer i forhandlingsstyrke 

vil medføre ændringer i prisen. Det er dog ikke prisen alene, der vil ændres. Choi og Triantis påstår således, 

at også non-price terms vil blive forhandlet som følge af ændringer i forhandlingsstyrken. Ændringer i prisen 

medfører nemlig ikke altid alene en fordeling af overskuddet, men kan ligeledes give anledning til problemer 

med asymmetrisk information, som parterne vil søge løst gennem ændringer i non-price terms.  

Hvis for eksempel en køber er den forhandlingsmæssigt stærke part i et forretningsforhold, da kan han 

kræve en lav pris og på denne måde opnå en større del af den kage, som er det samlede overskud. En 

sådan prisreduktion kan dog have den konsekvens, at det tiltrækker de ”forkerte” leverandører. Den lave pris 

kan nemlig tilbydes af de leverandører, som producerer produkter af lav kvalitet. Dette er et udtryk for det 

velkendte lemons problem, som blev defineret af George Akerlof i 1970.47 Prisændringer vil ifølge denne 

                                                           
44 Choi og Triantis arbejder således også ud fra antagelserne om fuld rationalitet og ingen transaktionsomkostninger, som er beskrevet 
ovenfor, og som sjældent er til stede i praksis. 
45 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” side 3. 
46 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” side 2. 
47 Akerlof anvender brugtbilmarkedet som eksempel på at forklare hvordan en køber på et brugtbilmarked under asymmetrisk 
information vil handle under den formodning, at en bugt vil er på et kvalitetsniveau der ligger midt imellem høj kvalitet og lav kvalitet. 
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teori om adverse selection medføre, at de forkerte leverandører tiltrækkes, og køberen må til gengæld sørge 

for at tiltrække leverandører af højkvalitetsprodukter gennem ikke pris-relaterede vilkår. Choi og Triantis 

opstiller en eksempel på et forhold mellem en låntager og en långiver, hvor ændringer i ikke pris-relaterede 

vilkår foretages for at modvirke adverse selection problemer. Når en långiver opnår øget forhandlingsstyrke, 

kan han sætte kravet til tilbagebetaling op. Låntager kan enten være den risikofyldte type eller den mere 

sikre type. Der er lavere sandsynlighed for, at den risikofyldte type tilbagebetaler lånet, end for at den sikre 

type tilbagebetaler. Långiver ønsker naturligvis at tilpasse lånevilkårene til henholdsvis den risikofyldte og 

den sikre type, men han kan ikke identificere låntagers type. Derfor kan han tilbyde to kontrakter; en kontrakt 

der kræver stor tilbagebetaling, og en der kræver mindre tilbagebetaling, men som samtidig kræver 

sikkerhedsstillelse (pant) i låntagers ejendele. Den sikre type vil vælge den sidste kontrakt, da han ved, at 

han med stor sandsynlighed indfrier lånet. Sikkerhedsstillelsen er dog som udgangspunkt inefficient, 

eftersom långiver ikke værdisætter låntagers ejendelene ligeså højt, som låntager selv gør.48 Ved skift i 

forhandlingsstyrken til långivers fordel vil denne øge kravet til tilbagebetaling.49 Hvis man for eksempel 

forestiller sig, at långiver hæver tilbagebetalingskravet med 10%, så medfører det, at kontrakten til den sikre 

type alt andet lige bliver mere fordelagtig for den risikofyldte type.50 Derfor må långiver sætte kravet til 

sikkerhedsstillelse op i den sikre kontrakt, fordi adverse selection problemet er forværret. 

En prisændring på baggrund af ændret forhandlingsstyrke kan også medføre moral hazard problemer. Choi 

og Triantis benytter igen låneeksemplet i deres artikel, som illustrerer, hvordan en ændring i to parters 

forhandlingsstyrke kan betyde, at der må ændres i ikke prisrelaterede vilkår for at undgå moral hazard 

problemer. Det simple eksempel handler om et låneforhold, hvor långiver ikke kan observere låntagers 

handlinger, efter lånet optages (aftaleindgåelse). Låntager kan investere de lånte penge i et projekt, hvor 

sandsynligheden for et højt afkast er relativt lille, men som samtidig fører til personlige økonomiske fordele 

for låntager. Fordele som ikke kan deles/tilbagebetales til långiver. Alternativt kan låntager vælge et projekt, 

som har en relativt større sandsynlighed for et højt afkast. For at sikre at låntager ikke investerer i projektet, 

der giver ham personlige fordele, men hvor sandsynligheden for at långiver får tilbagebetaling er lille, kan 

långiver kræve sikkerhedsstillelse i låntagers ejendele. Hvis parternes forhandlingsstyrke skifter som følge af 

eksempelvis ændringer i lånemarkedet, således at långiver opnår en bedre forhandlingsstyrke, da vil han 

kræve en større tilbagebetaling fra låntager. Denne forhøjede ”pris” for lånet vil medføre en øget 

sandsynlighed for, at låntager vælger investeringen med personlige fordele, som ikke skal deles med 

banken. For at modvirke dette kan långiver kræve større sikkerhedsstillelse. Skiftet i forhandlingsstyrken, 

som medfører ændringen i prisen, betyder altså, at der forekommer en øget risiko for moral hazard. Denne 

risiko modvirkes med ændringer i de ikke-pris relaterede vilkår, nemlig kravet til sikkerhedsstillelse.  

                                                                                                                                                                                                 
Han ved grundet asymmetrisk information netop ikke, om bilen er af den ene eller den anden kvalitet. Køberen vil derfor kun betale 
prisen, som modsvarer en gennemsnitskvalitet, hvilket vil drive forhandlere af højkvalitets biler ud af markedet. For at undgå denne 
effekt, må sælgere af højkvalitetsbiler sørge for at signalere høj kvalitet gennem andet end prisen – altså non-price terms. 
48 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” side 10. 
49 Denne følger af den traditionelle teori, hvorefter køber vil kræve en lavere pris, når han får større forhandlingsstyrke. 
50 Hvis tilbagebetalingskravet på et lån på 100 kroner før var 106 i den sikre kontrakt og 125 i den risikofyldte kontrakt, da vil en stigning 
i 10% til henholdsvis 116,6 kroner og 137,50 kroner gøre den sikre kontrakt mere attraktiv, givet at kravet til sikkerhedsstillelse ikke 
ændres. 
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Ændringen i de ikke pris-relaterede klausuler kan forekomme inefficient, men er nødvendig for at modvirke 

problemer forbundet med asymmetrisk information. I handelstransaktioner hvor en vare udveksles for en 

pengeydelse, kan ikke-pris relaterede vilkår sikre, at leverandøren handler efter købers ønsker efter 

kontraktindgåelse, og således sikrer, at varens egenskaber eller kvalitet ved levering opfylder købers 

forventninger.  

Ændringerne i ikke pris-relaterede vilkår begrunder Choi og Triantis altså ikke direkte med ændringen i 

forhandlingsmagten mellem de to parter. De begrunder det med, at problemer forbundet med asymmetrisk 

information øges som følge af prisændringer – prisændringer som netop følger af skiftet i forhandlingsstyrke i 

overensstemmelse med den konventionelle økonomiske teori.51 Ændringerne i de ikke pris-relaterede vilkår 

følger således indirekte af skiftet i parternes forhandlingsstyrke.  

Forhandling af ikke pris-relaterede vilkår på baggrund af ændret forhandlingsstyrke er altså ikke 

nødvendigvis ensbetydende med, at parterne indgår en ikke-optimal kontrakt, da de ændrede klausuler kan 

begrundes med asymmetrisk information, og således være en løsning på et adverse selection eller moral 

hazard problem, der opstår som følge af prisændringen.52 De ikke pris-relaterede vilkår bør dog ikke 

forhandles, med mindre dette kan begrundes med disse informationsproblemer. Choi og Triantis anfører 

derfor, at domstole i tilfælde af tvister og fortolkning af kontraktvilkår bør være opmærksomme på, at 

kontraktvilkår som ikke vedrører prisen, og som umiddelbart kan forekomme at være urimelige for den ene 

part, kan være begrundet i informationsproblemer og således aftalt på baggrund af efficiente rationaler. Det 

kan ikke blot formodes, at der er tale om misbrug af en stærk forhandlingsstyrke og/eller en dominerende 

stilling på markedet, når visse kontraktvilkår kan synes urimelige. Choi og Triantis nævner dog også risikoen 

for, at inefficiente vilkår følger direkte af markedsmagt, og at en part med en dominerende stilling kan 

påtvinge den anden part urimelige (på engelsk unconscionable) vilkår.53 I kapitel 3 vil reguleringen af 

urimelige kontraktvilkår blive nærmere behandlet, herunder spørgsmålet om hvornår lange betalingsfrister er 

klart urimelige over for kreditor. Choi og Triantis anfører afslutningsvist, at den manglende frihed til 

forhandling, og som tidligere nævnt standardiserede kontrakter og lignende, også kan medføre, at der 

aftales inefficiente ikke pris-relaterede vilkår. 

Det relevante spørgsmål er nu, om betalingsfristen er et ikke-prisrelateret vilkår. Det må fastsættes, om 

betalingsfrister skal anskues som en integreret del af virksomhedens prispolitik og prisfastsættelse, eller om 

betalingsfrister må anskues som et ikke pris-relateret vilkår i en kontrakt ligesom for eksempel en 

produktgaranti, et leveringsvilkår, eller en helt tredje ikke pris-relateret kontraktklausul. 

Når en kontrakt deles op i to former for klausuler nemlig prisen og alle øvrige klausuler, er det for at belyse, 

at der findes én optimal klausul for alle de ikke pris-relaterede vilkår. Denne optimale klausul afhænger af 

parternes risikoprofiler, præferencer mv., og disse vilkår skal alt andet lige ikke påvirkes af ændringer i 

parternes forhandlingsmagt. For netop en klausul som fastsætter betalingsfristen, gælder det, at der findes 

                                                           
51 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” side 15. 
52 Begreberne moral hazard og adverse selection er nærmere forklaret i kapitel 1 under økonomisk metode og teori. 
53 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” side 3 og 17. 
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ét optimalt punkt. Den optimale klausul bør afhænge af parternes alternative låneomkostninger samt 

køberens betalingsprocesser - altså hvor hurtigt køberen rent praktisk kan gennemføre en betaling. 

Betalingsfristen må således anskues som et ikke pris-relateret vilkår, der ikke bør benyttes til at fordele det 

samlede overskud mellem parterne, men derimod til at maksimere dette overskud. På baggrund af teorien 

om forhandling af ikke-prisrelaterede vilkår kan det konkluderes, at betalingsfristen kun skal ændres som 

følge af ændringer i parters forhandlingsstyrke, såfremt dette kan begrundes med de i analysen anførte 

argumenter og ikke til at fordele et overskud. 

 

2.2.5 Teoriens forklaringer opsummeret 

EU-Kommissionen anfører, at det er ulige forhandlingsstyrke der medfører, at de små leverandører presses 

til at tilbyde lange betalingsfrister.54 De mindre leverandører er ofte afhængige af et mindre antal købere, og 

det betyder, at køberne kan misbruge deres position og kræve de lange frister. Dette argument følger ikke 

den konventionelle økonomiske teori, som konkluderer, at parterne ikke vil ændre betalingsfristen som følge 

af ændringer i forhandlingsstyrken.  

Ændringer i forhandlingsstyrken kan alligevel bidrage til at forklare, at betalingsfristerne forlænges. Ifølge 

Choi og Triantis teori om forhandling af ikke pris-relaterede vilkår kan situationen forklares ved de problemer 

med asymmetrisk information, som kan opstå på baggrund af, at forhandlingsstyrken ændres. Ifølge denne 

teori vælger de store virksomheder bevidst at kræve lange frister for at undgå problemer forbundet med 

adverse selection og moral hazard.  

Det er ikke utænkeligt, at asymmetrisk information kan bidrage til at forklare, hvorfor små virksomheder yder 

lange betalingsfrister til store købere. For det første kan køberen ønske at tiltrække de rette leverandører 

samt sikre den rette kvalitet ved at ændre i kravene til betalingsfristen. Dette argument støttes op af artiklen 

af Choi og Triantis, og er især relevant, i tilfælde hvor køberen får en øget forhandlingsstyrke. For det andet 

kan en leverandør vælge at yde en lang betalingsfrist for at signalere blandt andet høj kvalitet, god service 

og stærk likviditet, hvilket er et udbredt argument i handelskreditteorien. Asymmetrisk information kan altså 

bidrage til forståelsen af de lange betalingsfrister, men kan næppe alene forklare problemet. 

For at blive klogere på hvorfor små leverandører yder lange betalingsfrister til deres større kunder, er det 

relevant at inddrage kommentarer og holdninger fra erhvervslivet og således undersøge, hvorvidt teorien 

stemmer overens med virksomhedernes egen forklaring, herunder i hvor høj grad forudsætningerne for 

optimale kontrakter er til stede i praksis. 

 

 

                                                           
54 ”Impact Assessment” side 11 
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2.3 Baggrunden for lange betalingsfrister - erhvervslivets erfaringer  

Betalingsfrister er i det danske erhvervsliv blevet længere i de seneste år. Det er en realitet, som er udbredt 

anerkendt blandt erhvervsfolk og erhvervsorganisationer.55 Der hersker heller ikke de store uklarheder for, 

hvorfor virksomheder ønsker at kunne betale sine leverandører så sent som muligt, og hvorfor de derfor 

kræver lange betalingsfrister. Dette er behandlet umiddelbart nedenfor. Tvivlen opstår, når man søger at 

forklare, hvorfor de store virksomheder også kræver de lange frister af deres små leverandører, når dette 

resulterer i, at parternes samlede overskud ved kontrakten ikke optimeres. På samme måde giver det 

anledning til undren, at de små virksomheder accepterer disse vilkår, når en mere efficient kontrakt kunne 

indgås.  

Som udgangspunkt vil en indkøber, der har fokus på sin likviditet, søge at maksimere de frister, der 

bestemmer hvornår virksomheden skal betale sine fakturaer. Finanskrisen har medført en øget fokus på 

risikostyring og på at opnå forbedret likviditet og cash-flow hos mange virksomheder. De forsøger at skabe 

asymmetriske betalingsstrukturer, og således kræve lange frister fra deres leverandører og korte frister fra 

deres kunder. Der er tale om risikostyring gennem virksomhedens kontrakter. På samme vis vil 

virksomhederne i krisetider, hvor risikoen for manglende opfyldelse eller utilstrækkelig opfyldelse er 

overhængende, eventuelt sørge for at stramme op på diverse garantier og erklæringer, som nedfældes i 

kontrakter med deres samarbejdspartnere – altså øvrige ikke-prisrelaterede vilkår.  

Hos DONG Energy56 (herefter DONG) kom blev der i 2007 sat stærk fokus på optimering af net working 

capital (arbejdskapital). For at opnå de bedst mulige ratings har de som målsætning at maksimere FFO 

(funds from operations – indtægter fra investeringer) og samtidig minimere NIBD (net interest bearing debt – 

nettogælden). Disse mål kan overordnet nås af flere veje. Maksimering af FFO kan overordnet ske enten 

ved at sænke omkostningerne, eller ved at øge overskuddet. Sidstnævnte er dog svært i en branche som 

energimarkedet, hvor priserne er relativt ufleksible blandt andet på grund af prisregulering fra statens side. 

NIBD kan minimeres ved at reducere CAPEX (capital expenditures - investeringer) og for eksempel frasælge 

aktiviteter, som ikke er kerneaktiviteter for virksomheden. NIBD kan ligeledes sænkes ved at ændre på den 

overordnede kapitalstruktur i selskabet. Slutteligt kan virksomheden sænke nettogælden ved at optimere net 

working capital. For at sænke net working capital tilstæber DONG at sænke accounts receivable 

(udeståender) og hæve accounts payable (fakturaer til betaling). 

For nyligt valgte DONG derfor at ændre betalingsbetingelser overfor deres kunder. Private og 

erhvervskunder som modtog el eller varme fra DONG fik at vide, at regningerne for fremtiden skulle betales 

midt i en forbrugsperiode frem for sidste i perioden. Tidligere havde DONG ydet op til 3 måneders kredit til 

                                                           
55 Jeg baserer denne udtalelse på indholdet af den mediedækning der har været på området efter direktivforslaget kom ud samt de 
udtalelser, som jeg personligt har indsamlet i erhvervslivet.  
56 Afsnittet er baseret på et interview med Andreas Thornit, Senior Financial Controller hos DONG Energy. DONG Energy er et delvist 
offentligt ejet selskab, og det bemærkes derfor, at DONG Energy forventer i visse dele af deres forretning at blive underlagt det nye 
direktivs bestemmelser, som regulerer offentlige institutioner, men at størstedelen af deres transaktioner vil være omfattet reglerne om 
betalingsfrister i erhvervsforhold. 
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deres kunder, for el som blev brugt i begyndelsen af et kvartal, og som først skulle betales i slutningen af 

kvartalet. 

DONG ændrede også deres betalingspolitik i forhold til leverandører. For at optimere deres betalingspolitik i 

forhold til accounts receivable har DONG delt deres leverandører op i tre kategorier. Den første kategori 

omfatter de leverandører, som ikke kan forhandle betalingsfristen. I denne gruppe ligger blandt andet SKAT 

og andre offentlige organer, som har faste politikker for betalingsfrister, som ikke kan fraviges. Den anden 

kategori omfatter strategiske leverandører. Det er de virksomheder, som DONG handler med regelmæssigt, 

og som vurderes vigtige for DONG at bibeholde et godt forretningsforhold med. Med disse leverandører 

indgår DONG kontrakter, og der forhandles gerne på betalingsfristen. Ifølge Andreas Thornit sidder ”begge 

parter som sådan med hver sin lommeregner ved forhandlingerne. Hvis der kræves en høj betalingsfrist, vil 

leverandøren naturligvis udregne, hvad dette må medføre af prisstigninger”. Han fortæller, at de hos DONG 

anvender en relativt lav alternativ-lånerente, og derfor går de sjældent med til prisstigninger til gengæld for 

lange frister. Det vil sige, at de overfor den lille leverandør hellere vil beholde en lav pris for ydelsen, og 

betale lidt hurtigere til gengæld. Denne kategori af strategiske leverandører dækker over både store såvel 

som små virksomheder. I den sidste kategori ligger et stort antal kunder, som DONG ikke handler 

regelmæssigt med, og som der sjældent indgås kontrakt med. Ofte er det meget små leverandører, som 

løser ad hoc opgaver. Disse leverandører får et brev fra DONG, hvor der står at DONG arbejder med en 

betalingsfrist på 60 dage, fra modtaget faktura. Der sker altså ingen forhandling af betalingsfristen med disse 

leverandører, og man krydser fingre for, at leverandøren til gengæld ikke presser prisen op. 

Hos DONG gælder et overordnet princip om at presse betalingsfristen så langt op som muligt overfor 

leverandører, men at samtidig overveje konsekvenserne af dette; risikeres det, at en vigtig leverandør 

presses for hårdt økonomisk, skræmmes de vigtige leverandører væk, eller sætter leverandøren prisen op 

på grund af den lange frist? Der skal foretages en afvejning af disse forhold, og DONG har derfor valgt at 

fokusere på få leverandører frem for mange, og på at få forhandlet rammeaftaler på plads med de 

leverandører, som DONG ofte benytter sig af, og til en vis grad er afhængige af. 

Overfor den store indkøber står de små og mellemstore virksomheder, som blandt andet er repræsenteret af 

Håndværksrådet.57 Håndværksrådet er fortaler for beskyttelse af de små leverandører, og mener, at det er 

nødvendigt via reguleringen at indføre tiltag, som sikrer denne beskyttelse. Ifølge Jeppe Rosenmejer fra 

Håndværksrådet er de små virksomheders forhandlingsstyrke så ringe, at de store indkøbere kan presse 

urimelige vilkår ned over hovedet på dem.   

Håndværksrådet er uforstående for, hvorfor de store virksomheder ønsker at kræve høje betalingsfrister af 

de små virksomheder, i de situationer hvor det i virkeligheden ville være mere optimalt, at forhandle prisen 

ned i stedet. Jeppe Rosenmejer udtaler, at han tror, at de store virksomheder gør dette, simpelthen fordi de 

kan, og fordi der slet ikke bliver forhandlet om betalingsfristen. De små virksomheder har ofte heller ikke 

                                                           
57 Dette afsnit er baseret på et interview med Jeppe Rosenmejer, Seniorjurist hos Håndværksrådet. Håndværksrådets ca. 22.000 
medlemmer er små og mellemstore virksomheder og også såkaldte mikrovirksomheder med under 10 ansatte. Medlemmerne omfatter 
blandt andet håndværkere, smede, tømrere, frisører, bagere osv. 
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overblikket over konsekvenserne af, at de aftaler lange betalingsfrister med deres købere. Det er meget 

nemmere for dem at overskue prisen, som der forhandles om, og hvad reduktioner eller stigninger af denne 

pris betyder for deres forretning. Konsekvenserne af lange betalingsfrister er sværere at forudse. Ifølge 

Jeppe Rosenmejer er det ikke usandsynligt, at de mindre virksomheder slet ikke overvejer, at der bør 

forhandles om betalingsfristen, eller at de i det mindste bør forholde sig til, om har de finansielle ressourcer 

til at have udgifter i dag, men først modtage pengene herfor op til flere måneder senere.  

Hverken DONG eller Håndværksrådet giver udtryk for, at de lange frister kan begrundes med asymmetrisk 

information, og altså de store virksomheders ønske om at sikre sig høj kvalitet og god service fra 

leverandøren via lange betalingsfrister. Det forekommer simpelthen urealistisk at forestille sig, at så grundige 

overvejelser bliver gjort, når den store indkøber bestemmer sig for at kræve lange betalingsfrister. Fristernes 

længde bestemmes af de likviditetsmæssige fordele, der følger af en stram betalingspolitik snarere end 

nogen andre overvejelser. 

Ifølge Andreas Thornit fra DONG er betalingsfristen blot en – hyppigt overset - kontraktklausul, som ofte er 

nedfældet i en standardaftale, og som sjældent forhandles. Hvis betalingsfristen forhandles, sker det ofte så 

langt inde i en aftaleproces, at det på dette tidspunkt er det både svært for leverandøren at bakke ud og 

svært at ændre på den pris, der allerede er aftalt mellem parterne. 
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2.4 Erhvervslivets erfaringer sammenholdt med teoriens forklaringer  

Det må umiddelbart anføres, at der er betydelige uoverensstemmelser mellem teoriens og erhvervslivets 

forklaring på, hvorfor små virksomheder yder lange betalingsfrister til deres større kunder. Den 

altoverskyggende forklaring fra erhvervslivet er forhandlingsmagt. De store virksomheder gennemtvinger de 

lange frister, simpelthen fordi de kan. Teorien forholder sig til, at forhandlingsmagt kan have en afgørende 

rolle for, hvorfor netop disse kontrakter indgås. Forhandlingsmagten er dog ikke, ifølge teorien, den direkte 

grund til at betalingsfristerne forlænges. Hvis en sådan justering af betalingsfrister på baggrund af ændringer 

i forhandlingsstyrken skal være optimal, da skal den skyldes problemer med asymmetrisk information.58 Er 

justeringen derimod en direkte konsekvens af parternes ulige forhold, som erhvervslivets erfaringer antyder, 

kan det være et tegn på, at de store køberes stærke forhandlingsmagt medfører inefficiente kontrakter, fordi 

vilkår presses ned over den lille leverandør frem for at blive forhandlet. Resultatet er, at der samlet set 

skabes et mindre overskud mellem parterne, og det går ud over begge parter.  

Årsagen til disse uoverensstemmelser mellem teoriens forudsigelser, og hvad der sker i praksis er først og 

fremmest, at teoriernes antagelser eller forudsætninger ikke er opfyldt i praksis.  

Det konventionelle synspunkt i den økonomiske teori er, at to parter i en handelstransaktion forhandler sig 

frem til en optimal kontrakt. Coase teoremet er baseret på denne antagelse. Det er dog tydeligt, at denne 

forhandling i flere tilfælde og af flere grunde slet ikke finder sted. Choi og Trinatis anfører da også i deres 

artikel, at det konventionelle syn hvorefter parterne har frihed til at forhandle enhver klausul i en kontrakt, er 

usandsynligt i mange tilfælde.59  

Der fastsættes ofte standardbetalingsfrister, som kræves af leverandørerne uden yderligere forhandling. 

Standardiserede kontrakter anvendes i udbredt grad, også selvom det betyder, at meget eller al forhandling 

mellem to parter springes over. Standardkontrakter har da også mange fordele. Først og fremmest sænkes 

omkostningerne til forhandling, og desuden forenkles interne betalingsprocesser, eftersom disse 

standardiseres, og den interne håndtering af udeståender således effektiviseres. Den store køber bør dog 

gøre op med sig selv, om besparelserne der opnås gennem sådanne standardiseringer, kan modsvare de 

omkostninger, der følger af, at parterne ikke forhandler sig til en optimal kontrakt. Hvis der er tale om mindre 

beløb og et stort antal leverandører, kan man sagtens forestille sig situationer, hvor det simpelthen ikke kan 

svare sig at forhandle fristen på plads for hvert enkelt køb, da gevinsten herved ikke overstiger 

omkostningerne forbundet med forhandlingerne. En del af forklaringen for den manglende forhandling ligger 

altså i de transaktionsomkostninger, som er forbundet med kontraktforhandling. Transaktionsomkostninger 

har uden tvivl en bestemmende indflydelse på de lange frister, som i dag ydes af de små leverandører. I 

dette henseende understreger både Håndværksrådet, Dansk Erhverv, DONG og en større dansk 

virksomhed, at det sparer en masse tidskrævende forhandling at sætte én bestemt betalingsfrist i et 

handelsforhold, uden at denne forhandles. Andreas Thornit fra DONG udtaler ydermere, at det nogle gange 

                                                           
58 Jf. Afsnit 2.2.4 om ”forhandling af ikke-prisrelaterede vilkår” som er baseret på artiklen af Choi og Triantis. 
59 ”Market Conditions and Non-price Terms in Contracts” side 2. 
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også handler om at tage chancen og håbe på, at leverandøren ikke sætter prisen op, efter man kræver den 

høje betalingsfrist. Leverandørens udsigter til besværlige forhandlinger afskrækker ham simpelthen fra at 

genforhandle prisen, når han får kendskab til betalingsfristen. 

Måske kan den lille leverandør ikke altid overskue de langsigtede konsekvenser af en lang betalingsfrist. 

Jeppe Rosenmejer fra Håndværksrådet er bekymret for, at de små virksomheder i realiteten ikke indser, hvor 

fatale konsekvenser de lange betalingsfrister kan have for deres forretning. I forlængelse af denne påstand 

er det interessant at se på, netop hvilke konsekvenser lange betalingsfrister kan have for den lille 

leverandør. 
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2.5 Konsekvensen af lange betalingsfrister 

Når små virksomheder skal yde lange betalingsfrister, kan det medføre, at de bliver presset på likviditeten. I 

ekstreme tilfælde kan meget lange frister have fatale følger og betyde leverandørens konkurs. Lange 

betalingsfrister kan først og fremmest give cash flow problemer hos den lille virksomhed. Hvis 

virksomhedens cash flow bærer præg af, at udgifter til leverancer afholdes 60 dage eller flere måneder før 

indtægten realiseres, kan det i høj grad hæmme virksomhedens udviklingsmuligheder og profitabilitet og 

dermed også dens konkurrenceevne. Virksomheden er tvunget til at have en høj arbejdskapital, og denne 

kan være både svær og dyr at finansiere gennem eksterne finansieringsmuligheder.  

Forøgelsen af betalingsfristers længde vil i mange tilfælde give udslag baglæns i en distributionskæde. 

Således vil den pressede leverandør søge at sænke sin arbejdskapital ved at fremsætte krav om de samme 

lange betalingsfrister til sine leverandører, som virksomheden selv er underlagt. De lange frister kan således 

berøre flere led i en distributionskæde, og det vil nemt blive den svageste virksomhed i denne kæde, der 

ender med at betale prisen. Denne pris kan i visse tilfælde være konkurs, og mange mindre virksomheders 

konkurs skyldes simpelthen, at virksomhederne ikke får pengene hjem fra deres kunder. De kan således gå 

konkurs, selvom de rent faktisk skylder mindre væk, end de har til gode hos deres kunder. Når det ofte vil 

være den svageste og/eller mindste virksomhed i en distributionskæde, der rammes hårdest af de lange 

frister, vil en udvikling mod længere betalingsfrister ligeledes kunne bringe markeder ud på et skråplan, hvor 

betalingsvilkårene er unaturlige, og driver de svagere parter ud af markedet. Det kan have som konsekvens, 

at konkurrencen på markedet forringes, og at kun de store står tilbage. 

Handlen over grænser kan også påvirkes af lange frister. Når en leverandør sælger til en køber beliggende i 

et andet land, er omkostningerne forbundet med denne kredit højere, end hvis køberen havde haft 

beliggenhed i samme land som leverandøren.60 Disse højere omkostninger skyldes blandt andet 

sprogforskelle, forskellig lovgivning og sværere adgang til at få indblik i kundens finansielle situation for 

dermed at vurdere dennes betalingsdygtighed. Yderligere vil det være sværere for leverandøren at inddrive 

skyldnerbeløb fra køberen, og det vil være omkostningskrævende at søge eventuelle morarenter eller 

dækning af inddrivelsesomkostninger. Lange betalingsfrister kan på denne måde have en hæmmende effekt 

for handel over grænser, da konsekvensen af disse kan være, at leverandører ikke ønsker at indgå handler 

med udenlandske indkøbere. Denne effekt vil blive yderligere behandlet i kapitel 4. 

 

Den store virksomhed, der overfører sine kapitalomkostninger til leverandørerne via længere betalings frister 

(eller til kunderne ved modsat kortere frister), opnår økonomiske fordele som forklaret tidligere. Der er dog 

en overhængende risiko for, at disse handlinger på lang sigt kan have negative konsekvenser for 

virksomheden. Når den overfører kreditrisiko og kapitalomkostninger til sine leverandører, kan den risikere, 

at leverandørerne bliver finansielt ustabile, og at den således – selvforskyldt – står tilbage med leverandører, 

                                                           
60 “Impact Assessment” side 16 
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som er mere risikofyldte at handle med. Den strammede betalingspolitik kan ligeledes give bagslag i form af 

et negativt omdømme både i de erhvervskredse som virksomheden agerer i og i offentligheden i al 

almindelighed.  Lange betalingsfrister overfor små leverandører er som tidligere nævnt et ømtåleligt emne, 

og den store virksomhed der kræver lange betalingsfrister, kan ligesom DONG nemt blive fremstillet i 

medierne som en synder.  

Den store bryggerigigant Anheuser Busch valgte i 2009 at forlænge deres krav til betalingsfrister overfor 

deres leverandører fra 30 til 120 dage. Den ændrede politik var et resultat af hårde finansielle tider, og et 

tiltag der skulle sikre virksomheden et bedre cash flow. Det varede dog ikke længe, før Anheuser Busch blev 

genstand for en omfattende kritik fra både sine leverandører, fra politikere og det øvrige erhvervsliv. Især 

den Amerikanske organisation IACCM stod i front med kritik af det nye tiltag, og påstod, at der var tale om 

uetisk adfærd samt brud på deres retningslinjer. Historien kom i mediernes søgelys, og forbrugerne blev 

opfordret til boykot af virksomhedens produkter. Leverandører så sig om efter andre aftagere af deres 

produkter, og der skete et tydeligt knæk på loyaliteten og tilliden i Anheruser Busch’s forhold til både 

leverandører og aftagere.61 Sagen blev ligeledes på opfordring af den belgiske økonomiminister sendt til 

konkurrencemyndighederne, hvor det skulle undersøges, om der var tale om et tilfælde af misbrug af 

dominerende stilling. Anmeldelsen blev dog senere trukket tilbage, men bryggerigiganten endte med at stille 

sig selv i et mindre flatterende lys med de ændrede betalingspolitiker. Om den forbedrede likviditet kunne 

opveje de efterfølgende problemer, som tiltaget medførte, er svært at sige, men historien giver et unikt 

billede af, at store virksomheder må erkende sandsynligheden for, at et krav om lange frister også medfører 

negative effekter. Ligeledes kan en forlængelse af de krævede frister sende signaler om, at virksomheden er 

i finansielle problemer, selvom dette måske ikke engang er tilfældet. 

  

                                                           
61 Kilde: International Association for Contract and Commercial Management på www.iaccm.com.  
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2.6 Delkonklusion 

Handelskreditteorien kan i et vist omfang klarlægge, hvorfor nogle virksomheder yder lange betalingsfrister. 

Når en leverandør tilbyder sin køber en lang betalingsfrist, kan det blandt andet forklares med, at 

leverandøren ønsker at signalere høj kvalitet, god service og en stærk likviditet. Desuden kan det bidrage til 

etableringen af et langvarigt og tillidsfuldt samarbejdsforhold mellem de to parter. Baggrunden for at yde 

lange frister kan også være af en mere finansiel karakter, og det kan blandt andet fungere som et alternativ 

til, at køberen må betale med fremmedfinansiering.  

De nævnte begrundelser for lange betalingsfrister kan kun i meget ringe grad forklare, hvorfor netop små og 

likviditetsmæssigt svage virksomheder yder lange betalingsfrister til deres købere. Når det er mere 

omkostningsfuldt for den lille leverandør at bære den lange betalingsfrist, da bør parterne aftale en 

forholdsvis kort betalingsfrist. I henhold til Coase teoremet eksisterer der én optimal betalingsfrist i ethvert 

handelsforhold, og parternes forskellige styrkeforhold bør alene give udslag i forhandling af prisen. I visse 

tilfælde kan det dog være optimalt at forhandle andre aftalevilkår end prisen. Teorien om forhandling af ikke 

pris-relaterede vilkår argumenterer for, at forhandling af betalingsfristen på baggrund af ulige 

forhandlingsstyrke kan være optimalt, når det kan begrundes med problemer relateret til asymmetrisk 

information, herunder moral hazard og adverse selection.  

I virkeligheden tegner der sig et billede af, at forhandlingsstyrken har en mere direkte indflydelse på de lange 

frister. De store købere kræver lange betalingsfrister af de mindre leverandører, simpelthen fordi de kan, og 

ikke fordi det kan begrundes med asymmetrisk information. Det betyder, at der indgås kontrakter, som ikke 

er optimale. Ydermere betyder transaktionsomkostningerne, som er forbundet med forhandling af kontrakter, 

at betalingsfristen i flere tilfælde slet ikke forhandles. I dette tilfælde er der altså tale om, at forudsætningerne 

for indgåelsen af optimale kontrakter, slet ikke er til stede. 

De små leverandører er, som følge af deres svage stilling, ofte ikke i stand til at forhandle en rimelig 

betalingsfrist på plads, når de står overfor deres store købere. Det er ikke klart, hvorfor de små virksomheder 

går med til de lange frister. Umiddelbart må det begrundes med en manglende rationalitet og et manglende 

overblik over konsekvenserne af de lange frister. Samtidig er leverandørerne ikke bevidste om, at det ofte 

kan betale sig at tilbyde en lavere pris til gengæld for en kortere betalingsfrist. De store virksomheder på den 

anden side bør veje de fordele, som følger af en asymmetrisk likviditetsstrategi op imod de ulemper, som 

også kan følge af lange betalingsfrister. Først og fremmest kan et konsekvent krav om lange betalingsfrister 

overfor små leverandører betyde, at der bliver indgået kontrakter, som ikke er optimale. I stedet kunne prisen 

sættes ned, hvilket vil give den store indkøber en besparelse, som er større end gevinsten ved den sene 

betaling. Samtidig bør køberen overveje, hvad kravet om lange frister betyder for dens leverandører. Det vil 

med stor sandsynlighed også have negative konsekvenser for køberen, hvis hans leverandør må dreje 

nøglen om på grund af likviditetsproblemer. Sidst men ikke mindst bør køberen overveje, om dens rygte kan 

tage skade af at føre en hård prispolitik overfor sine leverandører. 
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Kapitel 3 

Regulering af aftalte betalingsfrister 

 

3.1 Indledning 

Dette kapitel indledes med en analyse af gældende ret på området for aftalte betalingsfrister mellem 

virksomheder. I afsnit 3.2.1 klarlægges gældende dansk ret primært i henhold til renteloven, og afsnit 3.2.2 

vil klarlægge gældende EU-ret i henhold til artikel 3, stk. 5 i det nye betalingsdirektiv. I afsnit 3.3 vil det 

undersøges, i hvor høj grad artikel 3, stk. 5 begrænser aftalefriheden mellem virksomheder, og 

bestemmelsen sammenholdes med øvrige lovmæssige begrænsninger af aftalefriheden i dansk ret. 

Afslutningsvist vil kravene for implementering af EU-direktivet gennemgås i afsnit 3.4 for således at danne 

baggrunden for en undersøgelse af, hvilke lovgivningsmæssige tiltag der er hensigtsmæssige for at 

gennemføre den nye artikel 3, stk. 5. 

 

3.2 Gældende ret på området for aftalte betalingsfrister 

3.2.1 Gældende dansk ret 

Området for aftalte betalingsfristers længde i handelstransaktioner mellem virksomheder er primært reguleret 

af renteloven.62 Loven regulerer private formueretlige krav om betaling af renter ved forsinket betaling 

(morarenter) samt inddrivelsesomkostninger, rykker- og inkassogebyrer forbundet hermed. Krav af 

offentligretlig karakter falder således uden for lovens anvendelsesområde, herunder for eksempel krav om 

folkepension, sygedagpenge eller lignende, hvor det offentlige er debitor. Rentelovens § 8 lister dog 

bestemmelser, som også finder anvendelse, i handelstransaktioner mellem en offentlig myndighed og en 

virksomhed. Størstedelen af lovens bestemmelser kan fraviges ved aftale.63 

Der hersker efter dansk ret aftalefrihed i forhold til handelsparters fastsættelse af betalingsfrister ved aftale.64 

Dette følger indirekte af rentelovens § 3, stk. 1, som bestemmer, at rente skal betales fra forfaldsdagen, hvis 

denne er fastsat i forvejen. Denne bestemmelse gennemfører artikel 3, stk. 1 i det gamle direktiv om 

                                                           
62 LBK nr. 743 af 04/09/2002 af lov om renter ved forsinket betaling mv. 
63 Jf. rentelovens § 1, stk. 3. Herefter kan loven fraviges ved aftale, undtaget er dog §§ 7, 9a og 9b vedrørende rentesats, 
inddrivelsesomkostninger og rykkergebyr. 
64 Hvis ikke der er aftalt en betalingsfrist gælder en almindelig 30 dages betalingsfrist. Fristen følger af rentelovens § 3, stk. 2, der 
bestemmer, at i tilfælde hvor betalingsfristen ikke er aftalt, da skal der betales rente, når der er gået 30 dage efter den dag, da 
fordringshaveren har afsendt eller fremsat anmodning om betaling. 
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forsinket betaling i handelstransaktioner65, hvoraf det fremgår, at skyldner skal betale morarenter efter 

udløbet af betalingsfristen, som er fastsat i aftalen. Reguleringen af længden af aftalte betalingsfrister i 

handelstransaktioner mellem virksomheder er således et retsområde, som ikke er berørt i renteloven. 

I det oprindelige direktiv som blev gennemført ved ændringen af renteloven i 2002, fremgår det af artikel 3, 

stk. 3, at medlemsstaterne træffer bestemmelse om, at aftalen vedrørende betalingsdagen ()), der ikke er i 

overensstemmelse med stk. 1, litra b)-d), og stk.2, enten ikke er bindende eller giver grundlag for krav om 

skadeserstatning, hvis aftalen, når alle sagens omstændigheder, herunder god handelspraksis og produktets 

art, tages i betragtning, er klart urimelig over for kreditor.
66 Litra b som der refereres til i bestemmelsen, 

fastsætter en almindelig 30 dages frist, hvis ingen betalingsfrist er aftalt mellem parterne. Det følger af 

bestemmelsen, at aftalte betalingsfrister som ikke opfylder de nævnte bestemmelser, ikke må være klart 

urimelige over for kreditor. 

Det blev ved implementeringen af direktivet vurderet, at det ikke var nødvendigt at foretage lovændringer for 

at opfylde direktivets artikel 3, stk. 3. Dette begrundedes i bemærkninger med, at der i dansk ret allerede 

findes regler, hvorefter kontraktvilkår af den nævnte karakter vil kunne erklæres ugyldige. Der refereres 

herefter til aftalelovens § 36 om urimelige aftaler, og i bemærkningerne til lovforslaget67 fremgår det, at 

generalklausulen i aftalelovens
68

 § 36 vil kunne anvendes af domstolene til at ændre eller tilsidesætte 

aftalevilkår vedrørende betalingsfristen.69 Justitsministeriet fandt altså, at aftalelovens § 36 i tilstrækkelig 

grad kunne gennemføre artikel 3, stk. 3, også selvom § 36 stiller krav om, at en aftale ikke må være urimelig, 

og altså ikke bruger ordene klart urimelig som direktivets bestemmelse. På denne baggrund blev der ikke 

vedtaget særlige regler om håndhævelse af direktivets forbud mod klart urimelige kontraktvilkår over for 

kreditor. 

Som følge af en EU-konform fortolkning er den gældende EU-ret på området for betalingsfrister i en vis 

udtrækning også gældende i Danmark allerede nu, selvom det nye betalingsdirektiv ikke er implementeret i 

dansk ret. Nedenstående beskrivelse og fortolkning af gældende EU-ret har således i høj grad betydning for 

gældende dansk ret.70 Klarere vil retsstillingen dog blive, når direktivet er endeligt implementeret i dansk ret. 

Udsigterne til implementeringen af direktivet i dansk ret behandles nedenfor i afsnit 3.4. 

                                                           
65 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. 
66 Bestemmelsen fortsætter som følger: Ved afgørelsen af, om en aftale er klart urimelig over for kreditor, tages der bl.a. hensyn til, om 
skyldneren har en objektiv grund til at fravige bestemmelserne i stk. 1, litra b)-d), og stk. 2. Hvis en sådan aftale fastslås at være klart 
urimelig, finder de lovbestemte vilkår anvendelse, medmindre de nationale domstole fastsætter andre og rimelige betingelser. 
67 2001/2 LSF 74 Forslag til lov om ændring af lov om renter ved forsinket betaling m.v. 
68 Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område, LBK nr. 781 af 26/08/1996. 
69 Det følger af aftalelovens § 36, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med 
redelig handlemåde at gøre den gældende. § 36 vil blive nærmere behandlet nedenfor. Det fremgår desuden af bemærkningerne til 
lovforslaget, at forbrugerombudsmanden jf. markedsføringslovens § 15 fører tilsyn med, at markedsføringsloven overholdes, herunder 
generalklausulen i § 1 om god markedsføringsskik, som ifølge bemærkningerne også dækker over urimelige kontraktvilkår, som er aftalt 
mellem erhvervsvirksomheder.   
70 Se mere herom i kapitel 1 punkt 1.3.2. 
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3.2.2 Gældende ret efter betalingsdirektivet 

3.2.2.1 Indledning 

I dette afsnit vil gældende EU-ret på området for aftalte betalingsfrister mellem virksomheder klarlægges. Det 

vil indledningsvist undersøges, hvad der ligger til baggrund for det nye direktiv, og dernæst vil artikel 3, stk. 5 

og artikel 7 i det nye direktiv fortolkes i afsnit 3.2.2.2. Slutteligt vil afsnit 3.2.2.3 klarlægge, om der eksisterer 

en risiko for, at virksomheder vil fortolke artikel 3, stk. 5 uhensigtsmæssigt, og i strid med direktivets formål, 

som vil blive klarlagt umiddelbart nedenfor. 

Det nye direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner71 er, som direktivets titel 

antyder, først og fremmest sat ind for at bekæmpe forsinkede betalinger inden for det indre marked, 

herunder hovedsageligt kreditors adgang til morarenter ved forsinket betaling. Reguleringen – eller 

bekæmpelsen – af lange betalingsfrister fremstår ikke ligeså centralt for direktivet som bekæmpelsen af 

forsinket betaling. Alligevel er lange betalingsfrister i handelsforhold et af de problemer, som ifølge 

direktivets præambel søges bekæmpet.72 

Betalingsdirektivet er udarbejdet til gennemførelse af ”Small Business Act”73. ”Small Business Act” (eller på 

dansk ”tænk småt først”) er et resultat af, at det fra EU's side ønskes at sætte små og mellemstore 

virksomheder (herefter SMV’er74) i fokus med det mål at styre udviklingen i EU hen imod en videnbaseret 

økonomi, som vil være konkurrencedygtig og sikre flere arbejdspladser. Meddelelsen om en ”Small Business 

Act” blev udstedt af Kommissionen i 2008, og opstiller 10 hovedprincipper, som vil skabe bedre vilkår i EU 

for SMV’er. Et af principperne er at give SMV’erne lettere adgang til finansiering og udvikle et lovgivnings- og 

erhvervsmiljø, der fremmer rettidig betaling i forretningstransaktioner. Under dette princip fremfører 

Kommissionen, at der vil blive udarbejdet en ændring af direktivet om forsinket betaling for at sikre, at 

SMV’er betales til tiden i alle handelstransaktioner. Direktivændringen som netop er blevet gennemført med 

direktiv 2011/7/EU. 

I forslaget til omarbejdning af det oprindelige direktiv er indledningsvist anført begrundelsen for og formålet 

med direktivforslaget. I overensstemmelse med Kommissionens ”Small Business Act”, skal direktivet sikre 

SMV’ers konkurrenceevne og rentabilitet ved at bekæmpe forsinkede betalinger i transaktionsforhold. Det 

følger af direktivets artikel 1, at formålet med direktivet er at bekæmpe forsinket betaling i 

handelstransaktioner mellem virksomheder med henblik på at sikre et velfungerende indre marked og 

derved fremme virksomheders, og navnlig de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne. 

Direktivet skal beskytte de små virksomheder mod konkurs, som i enden kan være konsekvensen af, at de 

                                                           
71 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011om bekæmpelse af forsinket betaling I handelstransaktioner. 
72 Denne bekæmpelse af lange betalingsfrister var også et af formålene med det oprindelige direktiv, og der refereres i 3. punkt i dette 
direktivs præambel til Kommissionens ”Henstilling om betalingsfrister i handelsforhold”72, som blandt andet opfordrer medlemsstaterne 
til at sikre rimelige betalingsfrister i kontraktforhold, i tilfælde af at parterne ikke er ligestillet. 
73 ”Tænk småt først” – En ”Small Business Act” for Europa” KOM(2008) 394. 
74 I EU er SMV’er (på engelsk small and medium-sized enterprises – SMEs) defineret ved Kommissionens anbefalinger 2003/361/EC. 
Definitionen baseres på antallet af ansatte, den årlige omsætning eller balancen. Antallet af ansatte er en udbredt faktor til at afgøre, om 
en virksomhed defineres som lille eller mellemstor. Hvis virksomheden har færre end 50 ansatte anses den som lille, og hvis der er 
færre end 250 ansatte anses den som mellemstor. En virksomhed med færre end 10 ansatte defineres som en mikrovirksomhed.  
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har store pengebindinger i tilgodehavender. Kommissionen anfører, at denne risiko for konkurs er øget 

betydeligt i perioder med økonomisk afmatning, når det er særligt vanskeligt at opnå finansiering.
75

 Den 

finansielle krise er altså endnu et underliggende element, der har dannet baggrund for direktivforslaget, og 

som ifølge Kommissionen kræver et stærkt politisk tiltag.  Direktivændringen er også et tiltag, som sigter mod 

at forbedre vilkårene for SMV’ers handel over grænser på det indre marked, eftersom divergerende 

betalingskulturer i EU kan virke hæmmende for denne handel.
76

 Som beskrevet i kapitel 1 har direktivet 

hjemmel i artikel 114 TEUF. Denne bestemmelse sikrer oprettelsen og sikringen af det indre markeds 

funktion. Direktivet har således også til formål at sikre det indre markeds funktion og fjerne hindringer for 

handel over grænser på det indre marked. 

Det nye direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner udspringer af et ønske om at 

støtte og beskytte SMV’er i EU og sikre funktionen af det indre marked. En af ændringerne til direktivet som 

søger at opfylde dette formål, er den nye bestemmelse, som regulerer aftalte betalingsfristers længde. 

Denne bestemmelse vil blive behandlet i nedenstående analyse. 

 

3.2.2.2 Gældende ret efter artikel 3, stk. 5 

Anvendelsesområdet for det nye betalingsdirektiv er defineret i artikel 1, stk. 2 som alle betalinger, der 

foretages som vederlag for handelstransaktioner. Direktivet gælder således både for formueretlige og 

offentligretlige krav. Den nyindsatte bestemmelse i artikel 3 gælder dog kun for betalinger i 

handelstransaktioner mellem virksomheder, og gælder således ikke for offentligretlige krav. Virksomheder er 

i direktivet defineret som enhver enhed bortset fra en offentlig myndighed, der handler som led i selvstændig 

økonomisk eller erhvervsmæssig aktivitet, uanset om den kun udøves af en enkelt person.77 

Artikel 3, stk. 5 som regulerer længden på aftalte betalingsfrister mellem virksomheder har følgende ordlyd: 

Medlemsstaterne sikrer, at den betalingsfrist, der er fastsat i kontrakten ikke overskrider 60 kalenderdage, 

medmindre andet udtrykkeligt er aftalt deri, og forudsat, at det ikke er klart urimeligt over for kreditor, jf. 

artikel 7.
 78

 

Bestemmelsen opstiller 2 krav til, hvornår virksomheder må aftale en længere betalingsfrist end 60 

kalenderdage. Betalingsfristen som er fastsat i kontrakten, skal for det første være udtrykkeligt aftalt deri, og 

så må den ikke være klart urimelig over for kreditor. 

Den første betingelse består af to elementer; et krav om at betalingsfristen fastsættes i kontrakten, og at den 

er udtrykkeligt aftalt. Det første element må i høj grad siges at opstille et krav til, at betalingsfristen aftales 

                                                           
75 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (omarbejdning) til 
gennemførelse af ”Small Business Act”, side 2. 
76 Jf. kapitel 2 afsnit 2.4 om konsekvenserne af lange betalingsfrister. I kapitel 4 vil det bliver nærmere analyseret, hvilke konsekvenser 
divergerende betalingspolitikker har for handlen inden for det indre marked. 
77 Jf. artikel 2 nr. 3 i betalingsdirektivet. 
78 Se hele artikel 3 i bilag 2. 
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skriftligt i kontrakt, og udgør således et formkrav. En mundtlig aftalte kan næppe opfylde betingelsen om, at 

betalingsfristen er fastsat i kontrakten, og parterne (især debitor) må altså sørge for, at fristen skrives ind i 

kontrakten. Ifølge andet element af betingelsen skal dette også gøres udtrykkeligt. Betydningen af kravet til 

udtrykkelighed afhænger af, hvordan kravet fortolkes. Det må formodes, at kravet til udtrykkelighed først er 

opfyldt, når betalingsbetingelsen fremstår tydeligt og utvetydigt i aftalen. En omfattende aftale hvor 

betalingsfristen er trykt med småt, eller en betalingsbetingelse som måtte fremgå af en (standard)aftales 

bilag og altså ikke som en del af den faktiske kontrakt, vil ikke nødvendigvis opfylde et strengt fortolket krav 

til udtrykkelighed. Fortolkningen afhænger blandt andet af, i hvor høj grad retten ønsker at beskytte den 

svage kreditor i et aftaleforhold mellem professionelle virksomheder, og i hvor høj grad der stilles skærpede 

krav til, at den professionelle virksomhed kan læse og forstå indholdet af en indgået aftale i forhold til en 

forbruger. Dette vil blive nærmere behandlet i afsnit 3.3.3. 

Den anden betingelse i artikel 3, stk. 5 betyder, at en aftalt betalingsfrist ikke må overstige 60 dage, hvis det 

er klart urimeligt over for kreditor. Ordet klart antyder, at betalingsfristen ikke må være åbenbart urimelig over 

for kreditor. Udtrykket ”åbenbart urimeligt” kan blandt andet findes i købelovens § 6 om bestemmelse af 

købesummen.79 Denne fortolkning af ordet tiltrædes af Bernard Gomard, som samtidig anfører, at det er 

svært at drage en grænse mellem hvad der er urimeligt og klart urimeligt.80 

Det er alene kreditor, der skal tages hensyn til ved urimelighedsvurderingen. Dette envejshensyn 

understøttes i præamblens punkt 28, hvoraf det fremgår, at direktivet ikke bør gribe ind i nationale 

bestemmelser om kontraktindgåelse eller om gyldigheden af kontraktbestemmelser, der er urimelige for 

skyldneren. Hensynet følger naturligt af, at det er kreditor, der må tåle lange betalingsfrister, og som må 

bære de økonomiske omkostninger, som en lang betalingsfrist medfører. Var der omvendt tale om en meget 

kort betalingsfrist, kunne man forestille sig, at dette kunne stille debitor i en vanskelig situation, hvis denne 

skulle yde prompte betaling. Direktivet behandler ikke sådanne tilfælde af ekstremt korte betalingsfrister, og 

yder ikke debitor beskyttelse mod sådanne aftaler.81 

Eftersom artikel 3, stk. 5 henviser direkte til artikel 782, er det nødvendigt at inddrage denne bestemmelse i 

fortolkningen af, hvornår en betalingsfrist er klart urimelig over for kreditor. Ifølge artikel 7, stk. 1, litra a-c skal 

der ved bedømmelsen af, om et aftalevilkår er urimeligt over for kreditor, tages hensyn til enhver klar 

afvigelse fra god handelspraksis i strid med god tro og redelig handlemåde, til produktets eller 

tjenesteydelsens art samt om skyldneren har en objektiv grund til at fravige ()) betalingsfristen i artikel 3, 

stk. 5 (60 dage). 

To af hensynene i litra a til god handelspraksis og redelig handlemåde giver kun i begrænset grad et mere 

nuanceret indtryk af, hvornår en aftalt betalingsfrist er urimelig over for kreditor. Hensynet til god 

                                                           
79 Det følger af købelovens § 6 at køber er pligtig til at betale en regning, medmindre lavere pris oplyses at være aftalt, eller regningen er 
åbenbart urimelig. 
80 ”Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter” side 16. 
81 Det samme gør sig gældende for eksempel i forbindelse med aftalte morarenter, som også omfattes af direktivet. I tilfælde af, at der 
aftales (urimeligt) høje renter, er skyldner ikke beskyttet efter direktivet. Denne problemstilling vil ikke blive yderligere behandlet i 
nærværende afhandling.  
82 Se hele artikel 7 i bilag 2. 
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handelspraksis leder tankerne over på, hvad der er almindelig eller sædvanlig praksis inden for en bestemt 

branche. Alligevel kan det ikke anføres, at sådanne praksisser altid opfylder hensynet, eftersom det må være 

op til en konkret vurdering, om det er en god handelspraksis. Redelig handlemåde siger næppe mere end 

selve ordet urimelig, men er nærmere et synonym.83 Det tredje hensyn til god tro må fortolkes således, at en 

betalingsfrist kan være urimelig, hvis skyldneren er i ond tro, og for eksempel kunne forudse, at kreditor ikke 

var klar over fristens længde, eller ikke kunne forudse de konsekvenser, som fulgte af den lange frist.84 

Ifølge ordlyden af artikel 7, stk. 1, litra a) skal der altså tages hensyn til god handelspraksis, god tro og 

redelig handlemåde, ved vurderingen af, om en aftale er urimelig over for kreditor. Det fremgår ikke direkte 

heraf, om en aftale som ikke opfylder disse tre krav, blot må formodes at være urimelig, eller om den per 

definition er urimelig. Dette præciseres dog i præamblen, hvor bestemmelsens formål nærmere forklares. I 

præamblens punkt 28 står, at ethvert kontraktvilkår eller enhver praksis, der klart afviger fra god 

handelspraksis og er i modstrid med god tro og redelig handlemåde, anses for at være urimelig over for 

kreditor. Ordet ”og” viser, at der er tale om en tautologi, og at alle tre betingelser således skal opfyldes, før 

en aftalt frist ifølge direktivet med sikkerhed er urimelig over for kreditor. Det må dog bemærkes, at en aftale 

og kan være urimelig efter artikel 7, stk. 1, selvom blot en eller to af betingelserne er opfyldt, men alle 

sagens omstændigheder betyder, at den aftalte frist er urimelig. 

Produktets eller tjenesteydelsens art har ligeledes indflydelse på, om en betalingsfrist er urimelig over for 

kreditor ifølge artikel 7, stk. 1, litra b. Dette hensyn kan umiddelbart give anledning til undren, da varens eller 

tjenesteydelsen art som udgangspunkt ikke kan formodes at være relevant for en aftales betalingsvilkår. 

Man kan dog forestille sig handelstransaktioner, hvor varens art kan betyde, at en lang betalingsfrist ikke 

anses som urimelig. Det kan for eksempel være ved salget af komponenter, som indgår i købers produktion 

af endelige produkter. Den indtjening som køber opnår ved salget af det endelige produkt, bliver i mange 

tilfælde først realiseret længe efter modtagelsen af komponenten. I sådanne handler kan det være rimeligt, 

at der aftales en lang frist, således at byrden ved den udskudte indtjening fordeles mellem de to parter. 

Hvis debitor har en objektiv grund til, at der aftales en højere frist end 60 dage, da anses denne aftalte frist 

ikke for værende urimelig over for kreditor. Dette følger af artikel 7, stk. 1, litra c. Punkt 23 i præamblen 

bidrager til forståelsen af formålet med denne formulering. Dette punkt behandler egentligt spørgsmålet om 

aftalte frister mellem offentlige myndigheder og virksomheder, men kan alligevel benyttes til at belyse 

ordenes mening. Det følger af punkt 23, at en aftalt betalingsfrist kan være objektivt begrundet i lyset af den 

særlige karakter af eller elementer i kontrakten. Formålet med litra c er således at klarlægge, at en aftalt 

betalingsfrist som overstiger 60 dage, ikke er urimelig, hvis fristen fremstår som rimelig i forhold til 

kontraktens karakter. Kontrakten kan for eksempel afspejle et handelsforhold, hvor en lang betalingsfrist 

                                                           
83 I denne forbindelse kan det nævnes, at formuleringen ”redelig handlemåde” ligeledes er at finde i aftalelovens § 36, som vil blive 
nærmere gennemgået nedenfor. Ved anvendelsen af § 36 tillægges formuleringen ikke megen betydning, og nøgleordet i 
bestemmelsen er ”urimeligt”. Se ”Aftaler og mellemmænd” side 210 herom. Ydermere anvendes samme ord – fair - begge steder i den 
engelske version af direktivet, hvor der i den danske version benyttes hhv. urimelig og redelig. 
84 Formuleringen ”god tro” er en oversættelse af den engelske formulering ”good faith”. Denne oversættelse af begrebet ”good faith” er 
behandlet af blandt andre Bernard Gomard i artiklen ”Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter”. Bernard Gomard argumenterer for, at 
ordene ”god tro” i almindelighed har en betydning som manglende viden og burde viden, og han vurderer således, at ordene ikke er et 
træffende dansk navn for princippet om ”good faith”. Jeg vil ikke behandle den valgte oversættelse nærmere i denne afhandling. 
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forekommer naturlig, eller der kan være andre vilkår i kontrakten, som kompenserer kreditor for den lange 

aftalte frist. 

Litra a-c i artikel 7, stk. 1 udgør en ikke-udtømmende liste over hensyn, som skal inddrages ved vurderingen 

af, om en aftalt betalingsfrist er urimelig i henhold til artikel 3, stk. 5. Artikel 7, stk. 1 fastlægger dermed ikke 

alle hensyn, som skal inddrages ved urimelighedsvurdering. Alle sagens omstændigheder skal inddrages i 

henhold til formuleringen i artikel 7, stk. 1., 2. pkt. Formålet med bestemmelsen præciseres i præamblens 

punkt 28. Det følger heraf, at direktivet bør forebygge misbrug af aftalefriheden til skade for kreditor. Som 

følge heraf kan det, når en kontraktbestemmelse eller en handelspraksis vedrørende betalingsdagen eller 

betalingsfristen ()) ikke er rimelig i forhold til de vilkår, der gælder for skyldneren, eller hvis hovedformålet er 

at skaffe skyldneren yderligere likviditet på kreditors bekostning, betragtes som et sådant misbrug. Artikel 7 

skal således forhindre misbrug af aftalefriheden, herunder aftaler hvor betalingsfristen ikke står i rimeligt 

forhold til øvrige vilkår i aftalen, eller hvor kreditor fungerer som bank for debitor. I forlængelse heraf skal det 

nævnes, at punkt 13 i direktivets præambel giver en begrundelse til, hvorfor virksomheder i visse tilfælde 

skal kunne fravige 60 dages fristen. Det følger heraf, at der imidlertid kan være omstændigheder, hvorunder 

virksomheder har brug for længere betalingsfrister, f.eks. når de ønsker at give deres kunder handelskredit. 

Det bør derfor fortsat være muligt for parterne udtrykkeligt at enes om betalingsfrister på mere end 60 

kalenderdage, dog forudsat at en sådan forlængelse ikke er klart urimelig for kreditor. Dette punkt i 

præamblen bidrager til forståelsen af, hvornår en aftalt frist der overstiger 60 dage, kan accepteres. 

 

Foruden de hensyn som er nævnt i artikel 7, stk. 1 litra a-c, kan man af direktivets formål ligeledes udlede 

hensyn, som må inddrages ved en urimelighedscensur af en aftalt betalingsfrist. Direktivets formål skal 

følges, når det skal afgøres, om en konkret aftalt frist er urimelig. Hensynet til den svage kreditor og et formål 

om at beskytte SMV’er betyder således, at urimelighedsvurderingen skærpes, såfremt kreditor indtager en 

særlig svag stilling. Ligeledes må der af hensyn til sikringen af de indre markeds funktion foretages en 

skærpet urimelighedsvurdering, i tilfælde hvor handlen på det indre marked er særligt udsat på grund af 

lange frister. 

Når det skal vurderes, om en betalingsfrist er urimelig over for kreditor, skal den altså inddrage en række af 

hensyn. Aftalefortolkningen bliver på denne måde objektiv, modsat en subjektiv aftalefortolkning hvor det 

søges klarlagt, hvad der var parternes vilje og hensigt ved aftaleindgåelsen. Disse to måder at fortolke 

aftalers vilkår på vil blive yderligere behandlet i afsnit 3.3.3. Der må foretages en konkret vurdering, når det 

skal afgøres, om en konkret aftalt betalingsfrist falder inden for eller uden for bestemmelsens område, og en 

subsumptionsfortolkning må foretages af de danske domstole i den konkrete sag.85 

 

                                                           
85 “Retskilder og retsteorier” side 209. 
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3.2.2.3 Risiko for uhensigtsmæssig fortolkning af artikel 3, stk. 5 

Det er kun i undtagelsestilfælde, hvor artikel 3, stk. 5 er opfyldt, at virksomheder må aftale en betalingsfrist, 

som er længere end 60 dage. Det fremgår tydeligt af første del af artikel 3, stk. 5, at udgangspunktet er, at 

aftalte betalingsfrister ikke må overstige 60 dage. Herefter følger undtagelsen, som indledes med ordet 

medmindre, og som opstiller betingelserne for, hvornår betalingsfristen må overstige 60 dage. Den 

maksimale 60 dages frist skal altså ses som en hovedregel, som kun undtagelsesvist må fraviges. I 

direktivets præambel punkt 13 er det anført, at betalingsfristerne for kontrakter mellem virksomheder som 

hovedregel bør begrænses til 60 kalenderdage. 

60-dages fristen, som er fastsat i artikel 3, stk. 5, skal altså anses som en angivelse af, hvor lange frister der 

som hovedregel maksimalt må aftales mellem virksomheder. Med den nye bestemmelse opstår der dog en 

risiko for, at (især store) virksomheder foranlediges til at tro, at en aftalt betalingsfrist på 60 dage er generelt 

accepteret, mens det gamle direktiv i højere grad gav indtrykket af, at en frist på kun 30 dage var generelt 

accepteret. Den nye bestemmelse medfører således en overhængende risiko for, at de virksomheder der 

tidligere aftalte en frist på mindre end 60 dage, vil sætte denne op til 60 dage på baggrund af det nye 

direktiv. En sådan udvikling vil være imod direktivets formål. 60 dages fristen skal ikke tolkes som en 

generelt accepteret frist. Målet med direktivet er, at der aftales rimelige og kortere frister, og de 60 dage må 

derfor anskues som en - omend ikke absolut så generelt gældende - maksimal frist. 

Håndværksrådet udtrykker bekymring for, at der foreligger en sådan risiko for, at de store virksomheder 

vælger at tolke den nye bestemmelse således, at 60 dage nu er en generel accepteret længde på 

betalingsfrister.86 Tidligere var en generel 30 dages frist gældende, og der var ikke anden regulering af 

betalingsfristers længde. Når der nu ved lov ”åbnes op” (uden indskrænkninger) for at aftale en 60 dages 

frist, kan dette resultere i, at virksomhederne tolker en 60 dages frist som almindeligt accepteret, og vælger 

at kræve betalingsfrister herefter. En sådan udvikling vil, især i lande som Danmark hvor langt størstedelen 

betalingsfristerne som aftales mellem virksomheder, ligger under 60 dage, være en yderst uheldig 

konsekvens af den nyindsatte bestemmelse. 

  

                                                           
86 Dette baserer jeg på udtalelser fra Jeppe Rosenmejer, Seniorjurist hos Håndværksrådet. 
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3.3 Aftalefriheden og artikel 3, stk. 5 

3.3.1 Indledning 

Artikel 3, stk. 5 i det nye direktiv regulerer, hvor lange betalingsfrister virksomheder må aftale. I hvor høj grad 

denne bestemmelse begrænser virksomhedernes aftalefrihed, vil analyseres i dette afsnit. Indledningsvist 

behandles aftalefriheden og dens lovmæssige begrænsninger, herunder især aftalelovens § 36. Eksempler 

fra retspraksis vil ligeledes inddrages for at skabe indsigt i brugen af § 36 på erhvervsaftaler. De 

gennemgåede begrænsninger i aftalefriheden vil sammenholdes med den nye artikel 3, stk. 5. 

 

3.3.2 Aftalefriheden og dens begrænsninger 

Partsautonomi eller aftalefrihed er udgangspunktet i den danske privatret, og princippet om aftalefrihed har 

altid været et centralt omdrejningspunkt for kontraktretten. Det følger af aftalelovens § 1, at parter kan indgå 

de aftaler, som de ønsker. 

En aftale mellem parter er et udtryk for deres fælles vilje (en viljeserklæring), og aftalen kan anses som et 

redskab til at formalisere denne vilje. Viljen spiller både ind når aftalen bliver til og når en aftale skal 

fortolkes.87 Det at lade parternes vilje bestemme indholdet af aftaler bygger på et liberalistisk grundsyn, og 

følger af et ønske om at lade markedets – og dermed parternes – kræfter være bestemmende, for de aftaler 

der indgås. Friheden til at indgå aftaler bygger således på en opfattelse af, at man via en markedsøkonomi 

opnår den bedste fordeling af ressourcer i samfundet,88 og aftalefriheden betyder, at parterne frit kan danne 

denne optimale ramme om deres aftaleforhold. Dette er i overensstemmelse med den konventionelle 

økonomiske teori, som er behandlet i kapitel 1, og aftalefriheden kan baseres på Coase teoremet, hvorefter 

markedskræfterne sørger for den optimale fordeling af ressourcer.89 

Aftalefriheden er dog ikke en hovedregel uden undtagelser. Der eksisterer omfattende lovgivning, som 

begrænser parters aftalefrihed. Lovgivningen danner således ikke kun rammerne for aftalefriheden ved at 

stadfæste denne, men samtidig ved at sætte adskillige grænser for denne frihed. 

Aftalefrihedens begrænsninger findes inden for flere forskellige retsområder, og både den offentligretlige 

regulering (herunder blandt andet konkurrenceretten og markedsføringsretten) og den privatretlige regulering 

(herunder blandt andet aftaleretten og forbrugerretten) indebærer regulering, som begrænser aftalefriheden. 

I dette afsnit vil eksempler på sådanne begrænsninger inden for de nævnte retsområder blive belyst. Det vil 

give en forståelse for, hvorfor disse begrænsninger er vedtaget, og analysen vil dermed danne rammerne for 

en bedre forståelse af det nye direktivs indgreb i virksomheders aftalefrihed. 

                                                           
87 ”Grundlæggende aftaleret” side 34. 
88 ”Grundlæggende aftaleret” side 14. 
89 ”Retsøkonomi” side 1159. 
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Konkurrenceloven90 har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem 

virksom konkurrence. Dette følger af lovens § 1. Formålet om en effektiv ressourceanvendelse må 

umiddelbart siges at stemme overens med de hensyn, der som tidligere beskrevet ligger til grund for 

aftalefriheden. Alligevel begrænser den konkurrenceretlige lovgivning aftalefriheden i flere henseender. 

Konkurrenceretten indeholder forbud mod indgåelse af visse aftaler, og pålægger omvendt også 

kontraheringspligt i visse tilfælde. Aftalefriheden begrænses for at undgå misbrug af denne. 

Konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling, er et eksempel på en begrænsning af 

aftalefriheden, der har til formål at begrænse et misbrug af netop aftalefriheden. Aftaler der er udtryk for et 

misbrug af dominerende stilling, er forbudte efter § 11, stk. 1. Bestemmelsen finder anvendelse, når der 

forekommer en så stor uligevægt i parternes stilling, at den ene part kan misbruge sin stilling til at påtvinge 

den anden part aftalevilkår. Disse vilkår kan jf. § 11, stk. 3 for eksempel foreligge ved påtvingelse af 

urimelige forretningsbetingelser. Et af de væsentlige hensyn, som ligger bag § 11, er altså beskyttelse af den 

svage part i et aftaleforhold baseret på en rimelighedsvurdering. Hensynet til den svage part i en aftale 

mellem to ujævnbyrdige parter samt rimelighedshensynet vil blive nærmere behandlet nedenfor. 

I det privatretlige univers findes der adskillige eksempler på præceptiv lovgivning, som begrænser 

aftalefriheden. Sådanne eksempler findes blandt andet i funktionærloven, lejeloven, forbrugerlovgivningen 

og aftaleloven. 

Funktionærlovens bestemmelser om funktionærens ret til opsigelsesvarsel, ret til at organisere sig mv. kan 

(med enkelte undtagelser) ikke fraviges til ugunst for funktionæren. Dette følger af loven § 21. 

Funktionærens stilling som privat person vil altid stå i misforhold til arbejdsgiverens stilling, og loven søger at 

beskytte funktionæren ved at fastsætte dennes minimumsrettigheder. 

Lejeloven gælder både lejeforhold hvor lejeren er privat eller en virksomhed, og indeholder adskillige 

bestemmelser, som ikke må afviges til skade for lejeren. Lovens indeholder blandt andet et kapitel om 

ændring af lejevilkår, hvorefter lejeren kan forlange lejen nedsat til et beløb, der er rimeligt, hvis lejen er 

væsentligt højere end det lejedes værdi. Et aftalt vilkår om lejens størrelse kan altså ændres på baggrund af 

denne bestemmelse i lovens § 49. Ydermere stilles der i for eksempel i lejelovens § 5 krav til tydeligheden af 

vilkår, som stiller lejeren ringere end angivet i loven. Det fremgår af bestemmelsen, at sådanne vilkår skal 

fremhæves, når der indgås lejeaftaler med brug af blanketter (standardaftaler). Lejeren er typisk den svagere 

part i lejeforholdet, og det er således hensynet til beskyttelsen af den svagest stillede part, der ligger til grund 

for lovens beskyttelsespræceptive karakter. Dette uanset om lejeren er privat, eller handler i 

erhvervsøjemed. 

Især i forbrugerretten findes der utallige eksempler på, at aftalefriheden begrænses. Måske er begrebet 

aftalefriheden ikke passende for netop forbrugerforhold. Her kommer princippet nærmere til udtryk gennem 

det frie forbrugervalg og en fri konkurrence. I aftaleloven findes et kapitel med særlige regler om 

                                                           
90 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 972 af 13/08/2010. 
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forbrugeraftaler.91 Bestemmelserne i lovens § 38, litra a-d indebærer blandt andet, at aftalevilkår som ikke er 

blevet forhandlet, skal fortolkes på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren, og at aftaler som indgås 

med forbrugeren, skal være klare og forståelige. Også forbrugeraftaleloven92 er et eksempel på lovgivning 

som betyder, at der næppe kan siges at herske aftalefrihed mellem erhvervsdrivende og forbrugere. Denne 

lov opstiller forbrugerens rettigheder i forhold til blandt andet oplysningspligt, fortrydelsesret og aftaler om 

fjernsalg, som ikke kan fraviges til skade for forbrugeren jf. lovens § 28. Forbrugerlovgivningen er et af de 

mest markante eksempler på, hvorledes aftalefriheden begrænses for at beskytte den svagere part i et 

aftaleforhold. 

Aftaleloven indeholder bestemmelser om aftalers ugyldighed, som udgør nogle af de vigtigste 

begrænsninger af aftaleretten i Danmark. Især aftalelovens § 36 om urimelige aftaler som vil blive nærmere 

behandlet i det følgende afsnit, udgør et markant indgreb i aftalefriheden. Generalklausulen er især relevant i 

aftaleforhold, hvor der eksisterer et misforhold i parternes stilling, og hvor denne skævhed mellem parterne 

har medvirket til, at der er indgået en aftale, som er urimelig for den svagere part. 

Selvom ovenstående fremstilling af tilfælde hvor aftalefriheden begrænses ved lov, ikke giver et overblik over 

alle sådanne tilfælde, giver fremstillingen ikke desto mindre et klart billede af, at det især er hensynet til 

parternes stilling (styrkeforholdet), der er afgørende for, hvornår det fra lovgivers side er vurderet nødvendigt 

at foretage indgreb i aftalefriheden. Dette sociale beskyttelseshensyn udmunder i særlige regler, som 

beskytter svage aftaleparter som for eksempel lejere, medarbejdere, forbrugere og særlige grupper af 

erhvervsdrivende. Ligeledes er hensynet til rimelighed gennemgående. Både hensynet til den svage part og 

til rimelighed er centralt for aftalelovens § 36 og for artikel 3, stk. 5 i betalingsdirektivet, og vil blive nærmere 

behandlet nedenfor i afsnit 3.3.3 og 3.3.4. 

 

3.3.3 Aftalelovens § 36 og rimelighedsnormen anvendt på erhvervsforhold 

Aftalelovens § 36, stk. 1 lyder som følger: 

En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig 

handlemåde at gøre den gældende. Det samme gælder andre retshandler. 

Aftalelovens generalklausul i § 36 baserer sig på en såkaldt retlig standard i form af en rimelighedsnorm
93

. 

Når domstole skal tolke aftaler efter en sådan vidtgående og bred bestemmelse, kan et utal af hensyn 

inddrages ved vurderingen af, om en aftale er urimelig. Aftalens indhold må først og fremmest ligge til grund 

for denne urimelighedsvurdering, men for eksempel ydelsens art, risikofordelingen og branchepraksis kan 

også inddrages i vurderingen. Bestemmelsen bygger på generelle, flydende, fleksible kriterier uden nogen 

                                                           
91 Dette kapitel i aftaleloven gennemfører EU-direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugeraftaler 93/13/EØF. 
92 Lov om visse forbrugeraftaler, lov nr. 451 af 09/06/2004. 
93 ”Aftaler og mellemmænd” side 198. 
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fast, entydig mening
94

, og er på denne måde meget elastisk. Generalklausuler har da også af denne grund 

fået tilnavnet ”gummiparagraffer”. Der findes flere sådanne elastiske generalklausuler i formueretten, som 

udgør begrænsninger i aftalefriheden, men aftalelovens § 36 må siges at være den vigtigste. Dette skyldes 

også, at bestemmelsen omfatter forbruger- såvel som kommercielle aftaleforhold. § 36 betegnes ofte som 

generalklausulen i bestemt form, fordi dens anvendelsesområde er så bredt.95 

Selvom aftalelovens § 36 omfatter både forbruger- og erhvervsaftaler, var bestemmelsen som udgangspunkt 

rettet mod forbrugerforhold, og sat ind for at beskytte forbrugere mod urimelige aftalevilkår.96 Bestemmelsen 

er dog med tiden set anvendt af domstolen i sager mellem kommercielle parter, navnlig i tilfælde hvor 

forskellen i parternes stilling har resulteret i uafbalancerede aftalevilkår. Sådanne eksempler på § 36 anvendt 

på kommercielle aftaler vil blive gennemgået umiddelbart nedenfor. 

I sagen U.2004.1968V (JAP Superkøb A/S mod EDEKA Danmark A/S) nedlagde sagsøger påstand om, at 

sagsøgte skulle anerkende, at der var sket (rettidig) opsigelse af en indgået kædeaftale samt 

samarbejdsaftale. Kædeaftalen var en integreret eller underliggende del af samarbejdsaftalen, og sagsøger 

påstod, at selvom det efter opsigelsens ordlyd alene var kædeaftalen der opsagdes, da vidste sagsøgte, at 

sagsøger havde til hensigt at opsige det samlede kontraktkompleks. Ligeledes anførte sagsøger, at det var i 

strid med aftalelovens § 36, og ville være urimeligt at opretholde samarbejdsaftalen. Sagsøgte anfægtede, at 

der i medfør af § 36 kunne ske korrektion af aftaleforholdet, og anførte, at aftalelovens § 36 slet ikke fandt 

anvendelse mellem to erhvervsdrivende, og at bestemmelsen ikke kunne tilsidesætte samarbejdsaftalen, og 

således give opsigelsen et videre indhold end efter ordlyden. Byretten gav sagsøgte medhold, men Vestre 

Landsret kom frem til det modsatte resultat. Landsretten anførte, at samarbejdsaftalen ikke uden videre 

kunne anses som opsagt, og at sagsøgte ikke vidste eller burde vide, at opsigelsen også omfattede 

samarbejdsaftalen. Selvom opsigelsens ordlyd var klar, og uanset at sagsøgte ikke burde vide, at også 

samarbejdsaftalen ønskedes opsagt, ansås det for urimeligt at fastholde den lange opsigelsesfrist (på endnu 

et år) for samarbejdsaftalen. Retten henviste til, at der ikke var oplyst omstændigheder, som godtgjorde, at 

det var af væsentlig betydning for sagsøgte at fastholde samarbejdsaftalens opsigelsesvarsel. Sagsøgers 

økonomiske interesse i at komme ud af samarbejdsaftalen samtidig med kædeaftalen vægtedes således 

tungere, og retten afgjorde, at sagsøger skulle frigøres af samarbejdsaftalen samtidig med kædeaftalen jf. 

aftalelovens § 36. 

Højesterets dom i sagen U.2004.2400H betød, at to indgåede aftaler om konventionalbøder i anledning af 

forsinket levering mellem AB Formplast (sagsøgte ved Sø- og Handelsretten og appellant ved Højesteret) og 

Aqua-Wall Danmark A/S (sagsøger ved Sø- og Handelsretten og indestævnte ved Højesteret) blev tilsidesat 

og ændret, fordi de fandtes urimelige. De aftalte bodsbeløb stod ifølge højesteret i markant misforhold til 

kontraktsummerne, og Aqua-Wall havde ikke sandsynliggjort, at selskabet havde udsigt til at ville lide eller 

faktisk havde lidt tab af en sådan størrelse, at de aftalte konventionalbøder ()) stod i rimeligt forhold hertil. 

Bodsbeløbene blev således nedsat af højesteret i medfør af aftalelovens § 36. 

                                                           
94 ”Rimelighed og god skik. Bunden eller fri retsdannelse og fortolkning?” side 205. 
95 ”Grundlæggende aftaleret” side 423. 
96 ”Aftaler og mellemmænd” side 204 samt ”Grundlæggende aftaleret” side 425. 
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I nogle tilfælde er § 36 anvendt i sager med gamle erhvervsaftaler, hvis vilkår ansås for urimelige, fordi 

aftalen blev indgået under nogle forudsætninger og omstændigheder, som på grund af tidens gang ikke 

længere gjorde sig gældende. Af sådanne afgørelser kan nævnes U.2004.2518V, hvor retten afgjorde, at et 

lejebeløb nedfældet i en lejeaftale fra 1847 på 10 kroner var urimeligt lavt, og derfor måtte forhøjes til 

markedslejen (på 8000 kroner) jf. aftalelovens § 36. Ligeledes i sagen U.2002.1224H (Jacob Gades Legat 

mod Edition Wilhelm Hansen A/S) hvor en aftale indgået i 1925 om fordelingen af komponisten Jacob Gades 

indtægter fra melodien Tango Jalousie blev tilsidesat jf. aftalelovens § 36, fordi den fandtes urimelig. Aftalen 

af 1925 blev indgået, efter Jacob Gade havde misligholdt en tidligere aftale indgået aftale med Wilhelm 

Hansen. I stedet for erstatning fik Wilhelm Hansen ved aftalen af 1925 andel i indtægter ved 

ophavsretsudnyttelsen af Tango Jalousie, så længe sådan udnyttelse ville kaste indtægter af sig.  Ifølge 

højesteretten havde denne aftale karakter af en løbende bod i hele ophavsperioden, hvorefter Wilhelm 

Hansen kunne opnå indtægter uden på noget tidspunkt at bære nogen risiko. Indtægter som grundet den 

efterfølgende omfattende udnyttelse af værket blev betydelige, og som ikke kunne være forudset i 1925. 

Højesteret fandt, at virkningerne af aftalen måtte anses for urimelige, og derfor måtte tilsidesættes i medfør 

af aftalelovens § 36. 

I aftaleforhold hvor den ene part har været i en så underlegen position, at den ikke har haft mulighed for at 

påvirke indholdet af den kontrakt, som er blevet indgået, finder § 36 i særdeleshed anvendelse. I sagerne 

U.1979.931Ø og U.1981.870V bragte retten § 36 til anvendelse, fordi forskellen mellem parternes 

styrke/formåen har givet sig udslag i urimelige kontraktbestemmelser.
97 I førstnævnte sag kunne et krav om 

bod ikke gøres gældende overfor to sagsøgte vognmænd, som havde indgået en konkurrenceklausul med 

deres vognmand. Domstolen udtalte blandt andet, at under hensyn til parternes forhold ved indgåelsen af de 

pågældende konkurrencebegrænsende aftaler, der ikke indeholdt bestemmelser til sikring af de sagsøgtes 

modsvarende interesser, ()) findes kravene om bod på det foreliggende grundlag ikke at kunne gøres 

gældende over for de sagsøgte, jfr. aftalelovens § 36. Det var altså hensynet til parternes stilling, der var 

afgørende for dommens udfald. I sagen U.1981.870V blev en – for branchen usædvanlig - leasingaftale 

tilsidesat, da den bragte den sagsøgte vognmand i et yderst belastende økonomisk afhængighedsforhold til 

transportselskabet. Denne blandt andre omstændigheder betød, at leasingaftalen blev tilsidesat i medfør af 

aftalelovens § 36. 

Aftalelovens § 36 dækker over et bredt spektrum af aftaler, og retspraksis viser, at de omstændigheder som 

er afgørende for, om en aftale vurderes som urimelig, ofte er forskellig fra sag til sag. Der kan altså 

inddrages en bred vifte af hensyn, når det skal afgøres, om en aftale er urimelig. Vurderingen er naturligvis 

en anden, når det er kommercielle aftaler, der vurderes i lyset af § 36, i forhold til forbrugeraftaler. Der må i 

erhvervskontrakter forventes et niveau af professionalisme, og det må derfor være udgangspunktet (og det 

mest rimelige), at parternes holder disse aftaler. Bernard Gomard skriver blandt andet: realiseringen af 

erhvervsmæssige risici vil i almindelighed ikke kunne begrunde anvendelsen af aftalelovens § 36.
98

 

Forventningen om professionalisme og til at kommercielle parter må bære risikoen for, at en aftale ikke altid 

                                                           
97 ”Aftaler og mellemmænd” side 205. 
98 ”Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter” side 17. 
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giver det ønskede resultat, må give det udslag, at kommercielle kontrakter kun undtagelsesvist kan erklæres 

urimelige og dermed ugyldige efter § 36.99 

Når § 36 i højere grad anvendes i erhvervsforhold end tidligere, kan det måske begrundes med, at 

domstolen tidligere har været tilbageholdende med at foretage en objektiv aftalefortolkning af kommercielle 

aftaler100, som § 36 lægger op til. En sådan objektiv fortolkning inddrager for eksempel generelle sociale 

beskyttelseshensyn og andre objektive rimeligheds-hensyn, der ikke inddrages i en subjektiv fortolkning, 

som lægger vægt på at fastslå parternes vilje med aftalen.101 En objektiveret aftalefortolkning er nemmere at 

begribe, når det er forbrugeraftaler der fortolkes, men ved kommercielle aftaler kan det forekomme som et 

kraftigt indgreb i det grundlæggende princip om partsautonomi stridende imod antagelsen om 

professionalisme. Som vist ovenfor, begrænses partsautonomien dog i flere tilfælde ved lovgivning i 

situationer, hvor der eksisterer et misforhold mellem parternes stilling. Ved anvendelsen af § 36 i 

erhvervsforhold bør der således lægges vægt på, om en af aftaleparterne indtager en underlegen stilling.102 

Det samme er udgangspunktet for artikel 3, stk. 5 i det nye betalingsdirektiv, som netop udspringer af et 

ønske om at beskytte den svage part i et aftaleforhold. Det kommende afsnit vil analysere denne 

bestemmelses indgreb i aftalefriheden og i denne forbindelse sidestille bestemmelsen med aftalelovens § 

36. 

 

3.3.4 artikel 3, stk. 5 og dennes indgreb i aftalefriheden 

Ovenstående analyse af aftalefriheden og dennes begrænsninger danner et billede af, at aftalefriheden 

bestemt ikke er et grundlæggende princip uden undtagelser. Analysen viser dog også, at man fra lovgivers 

side lægger stor vægt på, at aftalefriheden kun begrænses i tilfælde, hvor det er strengt nødvendigt, og hvor 

andre hensyn vejer tungere end hensynet til netop denne frihed. 

Aftalefriheden var et af de vigtigste hensyn, som Danmark kæmpede for ved afstemningen om det nye 

betalingsdirektiv. Det blev understreget fra dansk side, at beskyttelsen af kreditor i handelsforhold skulle 

vejes op imod begrænsningen af aftalefriheden.103 Således var det vigtigt for Justitsministeren at 

understrege, at beskyttelseshensynene bag direktivforslaget ikke måtte overskygge et samtidigt hensyn til 

aftalefriheden, som i så høj grad som muligt ønskedes bevaret. Fra dansk side blev der blandt andet 

argumenteret for, at det ikke fandtes hensigtsmæssigt at fastsætte absolutte betalingsfrister. For så vidt 

angår handelstransaktioner mellem erhvervsvirksomheder blev dette ønske opfyldt, eftersom 60 dages 

reglen kan fraviges, så længe det ikke er klart urimeligt over for kreditor. 

                                                           
99 Herom er der uenighed i den juridiske litteratur. ”Aftalelovens § 36 og erhvervskontrakter” side 17. 
100 Den objektive aftalefortolkning vil blive nærmere behandlet i afsnit 3.2.4. 
101 ”Kontrakters relativitet – det direkte ansvar i formueretten” side 47-48. 
102  ”Rimelighed og god skik. Bunden eller fri retsdannelse og fortolkning?” side 208. 
103 Jf. Justitsminister Lars Barfoeds udtalelser på et rådsmøde den 1. oktober 2010. 
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Trods at aftalefriheden (også) er et grundlæggende princip i EU-retten104, er det hensigten med det nye 

direktiv at modvirke misbrug heraf. Med det nye direktiv går man således på kompromis med aftalefriheden, 

eftersom aftalte betalingsfristers længde begrænses ved (beskyttelses)præceptive regler. Aftalefriheden 

begrænses ikke kun ved urimelighedscensuren, men ligeledes ved at indføre krav om udtrykkelighed. Det 

sidstnævnte krav betyder jo netop, at der stilles krav til selve aftalens form og formulering, hvilket begrænser 

friheden til selv at afgøre aftalens karakter. Indgrebet i aftalefriheden ved artikel 3, stk. 5 er således todelt, og 

det skal både vurderes, om der er indgået en aftale/kontrakt, som opfylder bestemmelsens krav om 

utrykkelighed, og om denne er rimelig. 

Reguleringen af aftalte betalingsfristers længde som følger af artikel 3, stk. 5 og artikel 7 i det nye direktiv, 

ligner i høj grad mange af de lovfæstede begrænsninger af aftalefriheden, som er behandlet i afsnit 3.3.2. 

For det første opstiller bestemmelsen krav til udtrykkelighed. Som ovenfor vist følger et lignende krav til 

tydelighed for eksempel af lejelovens regulering af lejeaftaler i form af blanketter. Ligeledes stilles der krav til 

klarhed og forståelighed i forbrugerlovgivningen. 

For det andet er formålet med artikel 3, stk. 5 først og fremmest at beskytte den svage kreditor. Beskyttelsen 

af den svage part i et handelsforhold, hvor der er et misforhold mellem parternes stilling, er altså centralt for 

bestemmelsen. Dette gælder også for de begrænsninger i aftalefriheden, som blev nævnt i afsnit 3.3.2, 

herunder konkurrenceloven, funktionærloven og lejeloven. I dette afsnit stod det klart, at begrænsningen af 

parters aftalefrihed i sin oprindelige forstand, i særdeleshed er udbredt i forhold til aftaler, hvor der tages 

hensyn til beskyttelsen af en svagere part, for eksempel en forbruger eller en mindre virksomhed. Artikel 3, 

stk. 5 er altså et nyt skud på stammen af lovgivning, der begrænser aftalefriheden i tilfælde, hvor aftalens 

parter er uligebyrdige. 

Artikel 3, stk. 5 indebærer en urimelighedscensur af aftaler mellem virksomheder, som kan sidestilles med 

den, der følger af aftalelovens § 36. Urimelighedscensuren som følger af artikel 3, stk. 5, gælder blot for 

kommercielle forhold og alene for aftalte betalingsbetingelser. Artikel 3, stk. 5 er således rettet mod et mere 

begrænset udsnit af aftaletyper end § 36. 

Urimelighedscensuren efter artikel 3, stk. 5 inddrager som tidligere nævnt en bred vifte af hensyn. Dette er 

også tilfældet med aftalelovens § 36. Disse hensyn kan blandt andet være til hensynet til social beskyttelse, 

redelig handlemåde, hensigtsmæssighed og økonomisk effektivitet. Når disse hensyn anvendes ved 

vurderingen af aftaler, som er indgået mellem to erhvervsdrivende, kan det forekomme mindre naturligt end 

ved forbrugeraftaler. Erhvervsdrivende må som udgangspunkt sørge for, at de aftaler som de indgår, kan og 

vil blive overholdt. Hensynet til for eksempel økonomisk effektivitet er et meget almindeligt anvendt hensyn i 

forhold til urimelighedsvurdering efter aftalelovens § 36105, og det er umiddelbart også det mest nærliggende 

                                                           
104 Kilde: ”Retskilder og retsteorier” side 126. 
105 Mere herom i Trine-Lise Wilhelmsens artikel ”Avtaleloven § 36 og økonomisk effektivitet”, hvor hun undersøger forholdet mellem den 
norske avtalelovens § 36 (som er overvejende identisk med den danske aftalelovs § 36) og økonomisk effektivitet. Artiklen er ganske 
vist baseret på norsk retspraksis, men kan desuagtet danne et billede af hvilke hensyn der inddrages ved en § 36 vurdering. På 
baggrund af en omfattende undersøgelse af retspraksis, som inkluderede i alt 228 domme afsagt med reference til § 36, viser det sig, at 
langt størstedelen (80%) af de afsagte domme inddrog visse økonomiske hensyn, ved afgørelsen af om en konkret aftale var urimelig. 
Disse domme blev således afsagt i samsvar med kriterierne for økonomisk effektivitet (side 217). En mindre del af dommene (20%) blev 
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hensyn at inddrage ved vurderingen af erhvervsaftaler. Øvrige hensyn som for eksempel sociale 

beskyttelseshensyn (herunder beskyttelsen af den svagere part i et aftaleforhold) og hensynet til redelig 

handlemåde inddrages dog også ved en urimelighedscensur af erhvervsaftaler i henhold til § 36. Sådanne 

hensyn må også forventes at blive inddraget efter en artikel 3, stk. 5 vurdering. 

De flydende og fleksible hensyn som inddrages ved en urimelighedscensur er af en udpræget objektiv 

karakter. I modsætning hertil står den subjektive aftalefortolkning, hvor parternes vilje og partsautonomien er 

det centrale hensyn. Vibe Ulfbeck beskriver i sin afhandling om kontrakters relativitet, hvorledes 

kontraktretten har udviklet sig fra at være en klassisk kontraktret til en moderne kontraktret, hvor en udstrakt 

aftalefrihed ikke længere er en realitet.106 Hun argumenterer for en bevægelse mod en mere objektiveret 

fortolkning af formueretlige aftaler, hvor sociale samfundshensyn får større betydning, og hvor objektive 

overvejelser som ”hvad er rimeligt” og ”hvad er hensigtsmæssigt” får større indflydelse i forhold til den 

subjektive aftalefortolkning. Artikel 3, stk. 5 giver anledning til netop en sådan objektiveret fortolkning af 

erhvervsaftaler, fordi den baseres på en rimelighedsnorm. Bestemmelsens begrænsning af aftalefriheden 

afhænger af, hvilke hensyn de nationale domstole inddrager ved en urimelighedsvurdering, og i hvor høj 

grad disse hensyn tillægges bestemmende betydning. Hensynet til den svage kreditor er det mest centrale 

hensyn for en artikel 3, stk. 5 vurdering, og de øvrige objektive hensyn som må inddrages af domstolen, 

udspringer af netop dette hensyn til beskyttelsen af svage kreditorer, som er direktivets formål. 

Det må bemærkes, at handelstransaktioner hvor kreditor er den stærke part, ligeledes er omfattet 

bestemmelsen i artikel 3, stk. 5. I sådanne tilfælde må det dog formodes, at en aftalt betalingsfrist sjældent 

vil anses for urimelig, eftersom det netop er beskyttelsen af kreditoren med den svage stilling, der er formålet 

med bestemmelsen. Derfor er det også hensigtsmæssigt, at der ikke er fastsat en absolut betalingsfrist, men 

blot en frist som kan fraviges, når det ikke er urimeligt over for kreditor. Det betyder, at stærke leverandører 

fortsat kan anvende betalingsfrister, som et konkurrenceværktøj107, hvormed de kan differentiere sig fra 

deres konkurrenter, ved at tilbyde lange betalingsfrister eller handelskredit til deres købere. 

På baggrund af betalingsdirektivet hersker på ingen vis fuldstændig aftalefrihed mellem virksomhederne i 

EU, når disse skal aftale betalingsfrister, men der er ej heller en absolut begrænsning af denne frihed. 

Begrænsningens omfang ligger et sted herimellem, og afhænger af for det første af fortolkningen af 

bestemmelsen (se afsnit 3.2.2.2 ovenfor), herunder de nationale domstoles urimelighedsvurdering af aftalte 

betalingsfrister, og for det andet af implementeringen af direktivet i medlemsstaterne. Sidstnævnte vil blive 

behandlet umiddelbart nedenfor. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
afsagt i strid med hensynet til økonomisk effektivitet, eftersom afgørelserne ikke kan forklares med økonomiske rationaler. En nærmere 
behandling af denne problemstilling om forholdet mellem § 36 og økonomisk effektivitet vil ikke foretages i nærværende afhandling. 
106 ”Kontrakters relativitet – Det direkte ansvar i formueretten” side 45. 
107 I henhold til kapitel 2 hvor det blev analyseret, hvorledes virksomheder kan bruge betalingsfrister eller handelskredit som en del af en 
strategisk markedsføring.  
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3.4 Implementering af det nye direktiv i dansk ret 

3.4.1 Indledning 

Formålet med dette afsnit er at undersøge, om der må foretages lovændringer i dansk ret for at gennemføre 

disse nye direktivbestemmelser. Afsnittet består således af retspolitiske overvejelser, som vil støttes op af 

analysen foretaget i afsnit 3.2, hvor de nugældende regler om betalingsfristers længde blev klarlagt, samt 

afsnit 3.3 hvor baggrundsretten inden for aftaleretten, herunder urimelighedscensur af indgåede kontrakter, 

blev behandlet. På baggrund af den foregående juridiske analyse er rammerne dannet for at gøre 

retspolitiske overvejelser af normativ karakter om den fremtidige implementering af direktivet i dansk ret. 

 

3.4.2 Kravene til implementering af direktiver i national ret 

Direktiver er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men 

overlader det til de nationale myndigheder at bestemme form og midler for gennemførelsen jf. artikel 288, 

stk. 3 TEUF. Der hersker således umiddelbart frihed til, at medlemsstaters nationale myndigheder 

bestemmer form og midler for gennemførelsen af et direktiv, mens selve indholdet af dette middel afgøres af 

direktivets formål. Alligevel er der i realiteten visse grundbetingelser, som de nationale myndigheder skal 

overholde i forbindelse med implementeringen af et direktiv. Disse betingelser udspringer af EU-domstolens 

praksis, og vedrører ikke alene indholdet, men også form og midler for gennemførelsen af direktivet i 

national ret – altså implementeringsmetoden.108 

Grundlæggende set skal der ved implementeringen af et direktiv sikres fuld virkning af direktivets 

bestemmelser samt retssikkerhed for dem, som direktivet vedrører. Kravet til fuld virkning blev blandt andet 

stadfæstet af EU-domstolen i Von Colson-sagen. Ifølge dommen præmis 15 gælder der en forpligtelse for 

hver medlemsstat, som direktivet retter sig til, til inden for den nationale retsorden at træffe alle 

foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre direktivet fuld virkning i overensstemmelse med dets formål. 

De to grundlæggende krav til implementering af fællesskabsdirektiver skal sikres opfyldt gennem indholdet 

af den gennemførende retsakt, formen af den nye retsakt samt retsvirkningen eller sanktionen som følger af 

den nye retsakt. 

Hvad angår indholdet af den nye retsakt, skal dette først og fremmest stemme overens med indholdet af 

direktivet. Ved implementeringen kan de nationale myndigheder vælge at oversætte direktivets ordlyd 

direkte, men de kan også vælge en anderledes formulering end direktivets. Der er ikke krav til, at direktivets 

struktur eller ordlyd følges stringent.109 Direktivets formål skal blot sikres. Ordlyden skal være klar, præcis og 

                                                           
108 ”EU-retten” side 116. 
109 Især ved minimumsharmoniserende direktiver, som udgør en stor del af de vedtagne direktiver, er det relevant, at medlemsstaterne 
kan vælge nye formuleringer, som betyder en mere vidtgående beskyttelse. 
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utvetydig for således at sikre retssikkerheden som nævnt ovenfor.110 Kravet til hvor detaljeret og klar 

retsakten skal være, afhænger af direktivets detaljeringsgrad.111 

Formen (eller typen) af retsakten som skal gennemføre et direktiv, skal være juridisk bindende nationale 

retsakter. Offentligheden af sådanne retsakter sikrer, at alle som direktivet berører, kender sine rettigheder 

eller pligter, og det sikrer direktivets fulde effekt. Der stilles krav til, at direktivet gennemføres ved klare 

retskilder, for således at skabe retssikkerhed. Direktiver må som hovedregel gennemføres i love og 

administrative forskrifter, og i Danmark implementeres direktiver gennem love og bekendtgørelser. 

Det er vigtigt, at retsakten som skal gennemføre et direktiv, har en reel retsvirkning. Retsakten skal således 

håndhæves og anvendes i praksis, og den nationale myndighed bør udpege et organ, som er ansvarlig for at 

sikre retsaktens virkning og håndhævelse. Der skal sikres en passende sanktion for tilfælde, hvor retsakten 

ikke overholdes. Ofte vil det være op til medlemsstaterne at fastsætte en sådan sanktion, men den kan også 

følge direkte af direktivet. Sanktionen bør være ligeværdig i forhold til eksisterende national ret inden for 

området, den skal være effektiv (eller afskrækkende jf. Von Colson dommens præmis 23) og proportionel.112 

Det umiddelbare spørgsmål som er relevant i forhold til den nye artikel 3, stk. 5, som regulerer længden af 

virksomheders aftalte betalingsfrister, er om denne bestemmelse, bør medføre lovændringer i dansk 

lovgivning. Alternativet hertil er, at aftalelovens § 36 fortsat vurderes som tilstrækkelig til at gennemføre den 

nye bestemmelse. Denne problemstilling vil blive behandlet i det følgende afsnit, på baggrund af de ovenfor 

gennemgåede regler for korrekt implementering af direktiver. 

 

3.4.3 Aftalelovens § 36 til implementering af artikel 3, stk. 5 

Kravene til direktivers implementering i national ret som er gennemgået ovenfor, vil danne baggrunden for 

undersøgelsen af, hvorvidt § 36 kan gennemføre artikel 3, stk. 5 i det nye direktiv, eller om der er behov for 

lovændringer. 

Medlemsstaterne er forpligtet til at implementere de bestemmelser i det nye betalingsdirektiv, hvori der er 

foretaget indholdsmæssige ændringer i forhold til direktiv 2000/35/EF.113 Eftersom artikel 3 i direktivet er en 

helt ny bestemmelse, som kun gælder for handelstransaktioner mellem virksomheder, kræves det, at 

medlemsstaterne sørger for implementeringen heraf. Artikel 7 om urimelige aftalevilkår er ligeledes en ny 

bestemmelse i direktivet. 

Formålet med artikel 3, stk. 5 sammenholdt med artikel 7 skal sikres gennemført ved både indholdet, 

formen/typen og retsvirkningen af en dansk retsakt. 

                                                           
110 ”Retskilder og retsteorier” side 145 og ”EU-retten” side 116. 
111 ”Retskilder og retsteorier” side 143. 
112 ”EU-retten” side 118. 
113 Jf. direktivets præambel punkt 37. 
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Indholdet af retsakten som skal sikre implementeringen af artikel 3, stk. 5, skal stemme overens med 

indholdet af denne artikel. Det skal sikres, at kreditorer i handelstransaktioner mellem virksomheder nyder 

den samme eller en mere vidtgående beskyttelse, end den som følger af direktivbestemmelsen.114 

Beskyttelsen indebærer i henhold til punkt 3.1.2.2 ovenfor, at en aftalt betalingsfrist mellem to virksomheder 

ikke må overstige 60 dage, med mindre det er udtrykkeligt aftalt, og ikke er klart urimeligt over for kreditor. 

Urimelighedsvurderingen skal foretages i overensstemmelse med artikel 7 om urimelige aftalevilkår. 

Kravet til at den danske implementering skal ske på et lige så præcist niveau som direktivets
115, er 

afgørende for, om en generalklausul som aftalelovens § 36 er tilstrækkelig til opfyldelse af direktivets artikel 

3, stk. 5.  Således må udgangspunktet være, at det alene er meget generelt formulerede 

direktivbestemmelser, der kan gennemføres ved aftalelovens § 36. Artikel 3, stk. 5 har jf. punkt 3.3.4 ovenfor 

mange træk, som kan sidestilles med § 36. Bestemmelsen har karakter som en generalklausul, som 

opfanger tilfælde af urimelige aftalevilkår, hvorunder en række af hensyn kan inddrages ved afgørelsen af, 

om en konkret aftalt frist er urimelig. Ikke desto mindre er artikel 3, stk. 5 betydeligt mere konkret end § 36. 

For det første dækker artikel 3, stk. 5 et smallere udsnit af aftaleforhold, eftersom forbrugere ikke er omfattet 

af bestemmelsen. Ligeledes fastsætter bestemmelsen en maksimal frist på 60 dage, som kun kan fraviges 

under særlige omstændigheder. Disse omstændigheder undtager betalingsfrister, som er udtrykkeligt aftalt, 

og som ikke er klart urimelige over for kreditor. Kursiveringen fremhæver de elementer af artikel 3, stk. 5, 

som ikke følger af § 36. Den nye direktivbestemmelse er således mere detaljeret end § 36, og sidstnævnte 

kan måske alene af denne grund ikke findes tilstrækkelig til at gennemføre direktivbestemmelsen. 

Det er ikke alene artikel 3, stk. 5, der fremstår mere detaljeret end § 36. Artikel 7 i direktivet som skal 

inddrages ved en artikel 3, stk. 5 vurdering, bidrager ligeledes til dette detaljeringsniveau. I Justitsministeriets 

samlenotat af 23. september 2010 punkt 5.4 fremgår det, at den foreslåede ændring af reglerne om 

urimelige kontraktvilkår i artikel 6, stk. 1 (nu artikel 7), vil formentlig kræve lovændring, idet den foreslåede 

regel næppe vil kunne gennemføres med henvisning til aftalelovens § 36. Artikel 7 indeholder en detaljeret 

beskrivelse af de hensyn, som skal inddrages ved en urimelighedsvurdering af aftalevilkår. Ydermere 

opstiller bestemmelsen konkrete eksempler på vilkår, som er urimelige.116 Aftalelovens § 36 indeholder på 

ingen vis en så detaljeret angivelse af urimelige aftalevilkår, og dette faktum må lægge til grund for 

Justitsministeriets formodning om, at § 36 ikke i tilstrækkelig grad kan gennemføre bestemmelsen. 

Typen af retsakt som skal gennemføre artikel 3, stk. 5 i det nye direktiv, er mindre relevant at undersøge i 

dette konkrete tilfælde. Som anført ovenfor, skal det være en bindende juridisk retsakt, der gennemfører 

direktivet. Aftalelovens § 36 opfylder dette krav, og det samme gør renteloven. I tilfælde af at det vurderes, at 

det er nødvendigt at indføre en ny retsakt på området, må det formodes, at en sådan ligeledes vil tage form 

af lovregulering. 

                                                           
114Adgangen til at give kreditorer end bredere beskyttelse end direktivets følger af, at der er tale om minimumsharmoniserende direktiv. 
Dette følger af direktivets artikel 12, stk. 3, som fastlægger, at medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage love og bestemmelser, der 
er gunstigere for kreditor end de love og bestemmelser, der er påkrævet for at efterkomme direktivet.   
115 ”Retskilder og retsteorier” side 142.  
116 Det følger af artikel 7, stk. 2, at ethvert vilkår som udelukker kreditors adgang til morarenter ved forsinket betaling, er klart urimeligt, 
og af stk. 3 at et vilkår som udelukker kompensation for forsinket betaling, formodes at være klart urimeligt. 
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Retsakten som skal implementere artikel 3, stk. 5, skal have en reel retsvirkning, og den skal håndhæves. 

Retsvirkningen af aftalevilkår som ikke opfylder artikel 3, stk. 5, og som er ugyldige efter artikel 7, følger af 

artikel 7, stk. 1. Heraf fremgår det, at en kontraktbestemmelse vedrørende betalingsdagen eller 

betalingsfristen enten ikke er bindende, eller giver grundlag for krav om skadeserstatning, hvis 

bestemmelsen er klart urimelig over for kreditor. De nationale myndigheder kan altså vælge mellem to 

sanktionstyper: at den urimelige frist erklæres for ikke-bindende (ugyldig), eller at der ydes skadeserstatning 

til kreditor. Den første retsvirkning – ugyldighed – findes også i aftalelovens § 36, hvorefter urimelige aftaler 

kan tilsidesættes delvist. Ordet delvist betyder, at netop den del af en eller rimelig aftale som er urimelig, kan 

tilsidesættes. Aftalelovens § 36 kan således gennemføre artikel 3, stk. 5, hvad angår ugyldighed som 

retsvirkning. Den anden retsvirkning – skadeserstatning – findes derimod ikke i § 36, og kan dermed ikke 

gennemføres herved. Hvis det fra medlemsstatens side findes hensigtsmæssigt, at der gives krav på 

skadeserstatning ved en overtrædelse af artikel 3, stk. 5, da skal en sådan erstatning sikre en faktisk og 

effektiv beskyttelse, og endvidere have en reelt afskrækkende virkning.
117 Denne effektivitet og 

afskrækkende virkning sikres ved, at den i hvert fald skal modsvare det lidte tab.118 

Som nævnt følger retsvirkningen af en urimelig aftalt betalingsfrist i strid med artikel 3, stk. 5 af artikel 7, stk. 

1. Det fremgår yderligere af artikel 7, stk. 4, at medlemsstaterne sikrer, at der i kreditorernes og 

konkurrenternes interesse findes egnede og effektive midler til at bringe anvendelsen af klart urimelige 

kontraktbestemmelser og handelspraksisser i den i stk. 1 omhandlede betydning til ophør. Næsten den 

samme formulering eksisterede i det oprindelige direktivs artikel 3, stk. 4.119 I bemærkningerne til renteloven 

fremgår det, at Justitsministeriet vurderede, at denne bestemmelse blev tilstrækkeligt implementeret ved 

Forbrugerombudsmandens tilsyn med overholdelsen af markedsføringslovens § 1 om god 

markedsføringsskik. Hvorvidt Forbrugerombudsmandens tilsyn er et egnet og effektivt middel til at bringe 

aftaler om urimeligt lange betalingsfrister til ophør, er tvivlsomt. Forbrugerombudsmandens tilsyn er som 

udgangspunkt rettet mod forbrugerforhold, og tilsynet vil derfor næppe være tilstrækkeligt til at opfylde artikel 

7, stk. 4.120 

Slutteligt må det anføres, at det er tvivlsomt, om § 36 i praksis anvendes på erhvervsforhold i en sådan grad, 

at den kan være tilstrækkelig til at gennemføre artikel 3, stk. 5. I afsnit 3.3.3 om § 36 anvendt på 

erhvervsforhold blev det konkluderet, at retten kun undtagelsesvist bør bringe § 36 til anvendelse i tvister 

mellem to erhvervsdrivende. Dette betyder, at § 36 næppe er egnet til at sikre direktivet effektiv retsvirkning. 

Ved en samlet vurdering af hvorvidt § 36 (og til dels forbrugerombudsmandens virksomhed) kan gennemføre 

direktivets artikel 3, stk. 5 og artikel 7, må det konkluderes, at det er meget sandsynligt, at der må foretages 

lovændringer for at sikre korrekt implementering af de nye direktivbestemmelser. Generalklausulen er 

simpelthen for generel til at implementere to bestemmelser, som er relativt deltaljerede. Det er 
                                                           
117 Jf. Von-Colson dommens præmis 23. 
118 Jf. Von-Colson dommens præmis 28. 
119 Det fulgte heraf, at medlemsstaterne skulle sikre, at der i kreditorernes og konkurrenternes interesse findes egnede og effektive 
midler til at bringe anvendelsen af klart urimelige kontraktvilkår i den i stk. 3 omhandlede betydning til ophør. 
120 Ifølge Forbrugerombudsmandens hjemmeside (www.forbrugerombudsmanden.dk) er Forbrugerombudsmanden en myndighed, de 
holder øje med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Det sker navnlig ud fra 
hensynet til forbrugerne. 
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hensigtsmæssigt at indføre særregler, som sætter klarere og mere præcise rammer for et konkret 

retsområde, end de rammer som følger af en bredt formuleret generalklausul.121 Sådanne love mindsker 

behovet for anvendelsen af § 36, hvilket må være ønskeligt, netop fordi generalklausulen er så upræcis. 

Generalklausulen er en regel, som retten bør inddrage eller falde tilbage på, når der ikke eksisterer en anden 

retsakt, som særligt regulerer den konkrete sag. Hvis § 36 anvendes til at gennemføre artikel 3, stk. 5 vil det 

medføre en utilstrækkelig retssikkerhed for virksomhederne, og det vil næppe give direktivbestemmelserne 

den fulde virkning, som er nødvendig for korrekt implementering. 

 

3.4.4 Lovændringer i dansk ret 

Såfremt aftalelovens § 36 ikke er tilstrækkelig til at gennemføre det nye direktivs regler om aftalte 

betalingsfristers længde, skal der foretages en lovændring i dansk ret. Ovenstående analyse giver anledning 

til at formode, at der er behov for en sådan lovændring. 

Lovændringerne kan indarbejdes i renteloven, eller de kan gennemføres ved en ny lov. Når et direktiv som 

her berør et område, som allerede er reguleret i en dansk lov, så vælger Folketinget almindeligvist at ændre 

denne lov frem for at vedtage en ny lov. 122  Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt at implementere 

ændringerne i én og samme lov for at sikre, at især virksomhederne kan overskue gældende ret på området, 

hvilket vil bidrage til en bedre retssikkerhed. Udgangspunktet må derfor være, at der foretages de ændringer 

af renteloven, som er nødvendige for at gennemføre det nye indhold i det nye direktiv. En sådan ændring af 

renteloven vil betyde, at loven bevæger sig væk fra fortrinsvist at behandle det, som overskriften angiver, 

nemlig betaling af renter ved forsinket betaling, til også at behandle regulering af betalingsfrister. Dette bør 

dog ikke give anledning til problemer, eftersom loven i forvejen også regulerer inddrivelsesomkostninger og 

rykker- og inkassogebyrer.123 

En lovændring skal sikre korrekt implementering af direktivet, herunder indarbejdning af bestemmelser med 

et klart og præcist indhold, som stemmer overens med (eller yder en mere vidtgående beskyttelse end) 

direktivets indhold, samt sikring af disses håndhævelse og reelle retsvirkning. 

                                                           
121 Se også Bernard Gomard herom i ”§ 36 og erhvervskontrakter” side 19. 
122 EU-oplysningen på www.eu-oplysningen.dk. 
123 Derfor angivelsen af ”m.v.” i slutningen af lovbekendtgørelsens titel.  
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3.5 Delkonklusion 

Der er ingen særlovgivning i Danmark, der regulerer længden af betalingsfrister, som er aftalt mellem 

virksomheder. Betalingsfristerne skal i stedet bedømmes efter generalklausulen i aftalelovens § 36. Der 

eksisterer, så vidt vides, ingen retspraksis på området for betalingsfrister, hvor § 36 er anvendt, men 

bestemmelsen anvendes da også kun undtagelsesvist på erhvervsaftaler. 

Med det nye betalingsdirektiv sættes der et loft for hvor lang betalingsfrist, der som udgangspunkt må aftales 

i transaktioner mellem virksomheder i EU. Den nye artikel 3, stk. 5 betyder, at der ikke må aftales frister, som 

overstiger 60 dage, med mindre den er udtrykkeligt aftalt, og ikke er klart urimelig over for kreditor. 

Bestemmelsen er baseret på en rimelighedsnorm, hvilket gør den fleksibel. Den vil derfor med stor 

sandsynlighed fortolkes forskelligt i medlemsstaterne. Bestemmelsens formulering giver også anledning til, 

at den vil blive uhensigtsmæssigt fortolket af virksomhederne. En tolkning hvorefter 60 dage anses som en 

almindeligt accepteret længe på betalingsfrister, er imod direktivets formål, og vil især have uheldige 

konsekvenser i et land som Danmark, hvor betalingsfristerne gennemsnitligt ligger under 60 dage. 

I dansk ret er aftalefriheden et vigtigt princip og en hovedregel. Den er dog ikke en hovedregel uden 

undtagelser, og aftalefriheden begrænses af blandt andet konkurrenceloven, markedsføringsloven, 

funktionærloven, lejeloven, aftaleloven og især af forbrugerlovgivningen. Artikel 3, stk. 5 i det nye 

betalingsdirektiv minder på mange punkter om disse lovgivningsmæssige indgreb i aftalefriheden. Der kan 

især findes lighedspunkter mellem artikel 3, stk. 5 og aftalelovens generalklausul i § 36, som er et af de mest 

markante indgreb i aftalefriheden i dansk ret. Begge bestemmelser er baseret på en rimelighedsnorm, og har 

til formål at beskytte den svage part i et aftaleforhold mod urimelige aftalevilkår. Virksomheders aftalefrihed 

begrænses af artikel 3, stk. 5, men i hvor høj grad den begrænses, afhænger i særdeleshed af den 

urimelighedsvurdering, som skal foretages ved de nationale domstole og af de hensyn, som inddrages i 

denne vurdering. 

På trods af sammenligneligheden mellem aftalelovens § 36 og artikel 3, stk. 5 i det nye betalingsdirektiv, er § 

36 næppe en hensigtsmæssig bestemmelse til at gennemføre de nye regler om længden af aftalte 

betalingsfrister mellem virksomheder. § 36 er en meget fleksibel og bred bestemmelse, som omfatter alle 

formueretlige aftaler. Artikel 3 derimod omfatter alene aftaler mellem virksomheder, og er sammen med 

artikel 7 om urimelige kontraktvilkår mere præcist formuleret end § 36. Ydermere er § 36 næppe er egnet til 

at sikre direktivet effektiv retsvirkning, fordi generalklausulen kun undtagelsesvist bringes til anvendelse i 

tvister mellem to erhvervsdrivende. Af disse grunde vurderes det hensigtsmæssigt at foretage lovændringer i 

dansk ret for at gennemføre den nye artikel 3, stk. 5 korrekt. 
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Kapitel 4 

Direktivets økonomiske konsekvenser 

4.1 Indledning 

I dette kapitel vil det undersøges, om direktivets formål, som er klarlagt tidligere, kan forventes opfyldt. 

Overordnet set har direktivet to formål, nemlig beskyttelsen af små og mellemstore leverandører samt 

sikringen af det indre markeds funktion. I forhold til sidstnævnte formål vil et indledende afsnit kort belyse 

området for aftaleretlig harmonisering i EU. Dette afsnit vil danne rammerne for forståelsen af, hvorvidt 

artikel 3, stk. 5 i det nye direktiv, kan bidrage til sikringen af det indre markeds funktion. 

 

4.2 Formålet om beskyttelse af små og mellemstore leverandører 

Når små virksomheder skal yde lange betalingsfrister, kan det medføre, at de bliver presset på likviditeten, 

og det er oftest den lille virksomhed i en distributionskæde, der rammes hårdest af lange betalingsfrister. 

Dette blev konkluderet i afsnit 2.4.  I ekstreme tilfælde kan meget lange frister have fatale følger, og medføre 

leverandørers konkurs. Fra EU's side forventes det, at de nye fælles regler om blandt andet betalingsfrister 

vil give en øget beskyttelse af små og mellemstore virksomheder, og at de vil betyde, at disse virksomheder 

ikke længere skal agere bankvirksomhed for de store indkøbere.124  

I hvor høj grad artikel 3, stk. 5 vil bidrage til beskyttelsen af de svage leverandører afhænger af mange 

faktorer. Hvis der indføres lovgivning, som går videre i beskyttelsen af kreditor i forhold til direktivet, hvis 

urimelige frister giver grundlag for skadeserstatning, hvis der føres tilsyn med de aftalte frister, og hvis 

leverandørerne benytter sig at den nye regulering, da vil beskyttelsen blive mere mærkbar, og 

betalingsfristerne som aftales mellem virksomheder, vil med større sandsynlighed blive kortere. 

Konsekvenserne af bestemmelsen afhænger altså af de tiltag som gøres i hver enkelt medlemsstat, for at 

gennemføre direktivets formål.  

Uanset hvordan implementeringen gennemføres i medlemsstaterne, da ligger der en vis signalværdi i det 

nye direktiv, som betyder, at der er allerede nu er kommet øget fokus på virksomhedernes betalingspolitiker. 

Alene denne øgede fokus og signalværdien i at det fra EU’s side er fundet nødvendigt med et retligt tiltag, 

kan alene have den effekt, at betalingsbetingelser i fremtiden vil blive mere disciplinerede og rimelige. Denne 

effekt vil formentlig forstærkes, når der foretages implementeringstiltag i medlemsstaterne. Direktivforslaget 

har i en ikke ubetydelig grad sat røre i erhvervslivet, hvor problematikken om lange betalingsfrister er 

                                                           
124 http://www.europarl.europa.eu/da/pressroom/content/20100913IPR82069/html/Late-payments-Parliament-strikes-deal-with-Council 
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kommet på dagsordenen. De store virksomheder er klar over den øgede opmærksomhed, som der er på 

deres krav om lange frister, og de mindre leverandører kan i højere grad finde støtte fra omverden, når de 

udsættes for urimeligt lange frister. Erhvervsorganisationer som Håndværksrådet står således klar til at give 

denne støtte. Medierne har i høj grad også bidraget til at sætte fokus på, at det ikke kan være rimeligt, at de 

små virksomheder må bære så lange betalingsfrister. 

Artikel 3, stk. 5 sammen med artikel 7 indebærer en ny og detaljeret angivelse af, hvilke betalingsfrister der 

er urimelige, og hvilke der er accepteret. Bestemmelserne danner tilsammen et klart retsgrundlag, som 

leverandørerne kan støtte sig til, når de udsættes for lange betalingsfrister. Hvis leverandørerne formår at 

udnytte disse nye regler, vil de være bedre rustet i bekæmpelsen mod lange og urimelige frister. 

Det er netop de tilfælde, hvor der aftales urimeligt lange frister, som leverandørerne skal beskyttes imod. Det 

er som udgangspunkt ikke formålet med artikel 3, stk. 5 at forkorte de frister der i dag aftales, som er 

rimelige og som er kortere end 60 dage. I størstedelen af medlemslandene i EU er den gennemsnitlige 

aftalte betalingsfrist kortere end 60 dage125, og i Danmark for eksempel, er de aftalte frister i gennemsnit 25 

dage126. I disse lande er det kun et fåtal af virksomheder, som kræver urimeligt lange frister, og det er alene 

disse, som leverandørerne skal beskyttes imod. Derfor vil den samlede konsekvens af direktivet i forhold til 

forkortelsen af de aftale frister formentlig være større i lande som Spanien, Grækenland og Italien, hvor den 

gennemsnitlige aftalte betalingsfrist ligger over 60 dage. Beskyttelsen af små og mellemstore leverandører 

vil altså være mere mærkbar i forhold til transaktioner med købere fra disse lande. 

I medlemsstaterne hvor den gennemsnitlige aftalte frist ligger under 60 dage, eksisterer der rent faktisk en 

risiko for, at konsekvensen af artikel 3, stk. 5 - i forhold til beskyttelsen af små og mellemstore virksomheder 

- vil være negativ. I disse lande risikerer man, at 60-dages fristen anses som en generelt accepteret frist frem 

for en maksimal frist. Dette vil medføre, at de aftalte betalingsfrister bliver længere, i strid med direktivets 

formål som nemlig er beskyttelsen af små og mellemstore leverandører gennem kortere betalingsfrister. 

 

  

                                                           
125 “European Payment Index 2010” side 5. 
126 “European Payment Index 2010” side 16. Ligeledes kan det anføres, at der i gennemsnit var 12 dages forsinkelse på betalingerne fra 
de danske købere i 2010, og derfor lå den gennemsnitlige betalingsperiode på 37 dage. 
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4.3 Formålet om sikringen af det indre markeds funktion 

4.3.1 EU-harmonisering af et aftaleretligt område 

Det ligger klart efter den juridiske analyse i kapitel 3, at aftalefriheden for virksomheder i EU bliver begrænset 

ved artikel 3, stk. 5 i det nye direktiv. Denne begrænsning er vurderet nødvendig for at opnå direktivets 

formål. Direktivet begrænser aftalefriheden for virksomheder i alle medlemsstater. På denne måde medfører 

artikel 3, stk. 5 også en EU-harmonisering af et aftaleretligt område. I direktivets præambel støder man da 

også på en direkte reference til, at direktivets indgreb i aftalefriheden er et skridt i retningen mod en mere 

udpræget harmonisering af aftaleretten i EU. Denne reference findes i præamblens punkt 28, hvoraf det 

følger, at ()) med dette for øje og i overensstemmelse med det akademiske udkast til fælles 

referenceramme bør ethvert kontraktvilkår eller enhver praksis, der klart afviger fra god handelspraksis og er 

i modstrid med god tro og redelig handlemåde, anses for at være urimelig(t) over for kreditor. Det er 

nemmere at spotte den direkte reference i den engelske version af direktivet, hvor the academic ‘Draft 

Common Frame of Reference’ er markeret med citationstegn. Dokumentet som der refereres til, er et udkast 

til en fælles referenceramme, som er udarbejdet af en ekspertgruppe127 på baggrund af Kommissionens 

afgørelse 2010/233/EU.128 Dokumentet er en slags guide eller håndbog, som Kommissionen, Rådet og EU-

parlamentet kan benytte i lovgivningshenseende. Det udspringer af Kommissionens arbejde mod at fjerne 

flaskehalse i det indre marked, især ved at harmonisere forbrugerretten, udarbejde EU-modeller for 

aftalebestemmelser og komme et skridt videre med kohærens i europæisk aftaleret som en del af Europa-

2020 strategien.129 Det nye betalingsdirektiv er altså en lille del af et langsigtet arbejde vedrørende en 

europæisk aftaleret.  

Overvejelserne om en europæisk aftaleret er ikke noget nyt. Allerede siden 1989 har der været udtrykt 

ønske om en generel harmonisering af privatretten, i 1994 blev der udtrykt ønske om at harmonisere visse 

dele af privatretten130, og i 2001 kom Kommissionen med sin meddelelse KOM(2001)398131, hvor der 

lægges op til debat om en europæisk aftaleret. Denne meddelelse er kommenteret af blandt andet Christina 

Tvarnø, Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky i artiklerne U.2002B.51 og U.2002B.211. Den 31. 

januar 2011 udsendte Kommissionen en pressemeddelelse132, som afrundede syv måneders høring af, 

hvordan medlemsstaternes aftaleret kan blive mere kohærent, og på hvilke aftaleretlige områder der er 

behov for harmonisering. Frem til efteråret 2011 vil Kommissionen overveje, de forslag som er modtaget, og 

komme med et endeligt løsningsforslag. 

                                                           
127 Study Group on a European Civil Code 
128http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf  “Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law” Draft Common Frame of Reference (DCFR) - Outline Edition 2009. Det bemærkes at dokumentet – omend noget overfladisk - 
både behandler spørgsmålet om morarenter ved forsinket betaling (herunder 30-dages fristen hvis ikke andet er aftalt) samt urimelige 
aftalevilkår.  
129 IP/10/595, Bruxelles, den 21. maj 2010: ” Europa-Kommissionen indkalder ekspertgruppe til at forbedre aftaleretten”. 
130 ”EU –det indre marked og aftaleretlig harmonisering” side 1. 
131 ”Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet – Europæisk Aftaleret” Bruxelles, den 11.07.2011. 
132 Se pressemeddelselsen ”Contract law: Commission considers way forward” I bilag 4. 
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Det er endnu uvist, hvilke generelle tiltag der vil blive gjort mod en harmonisering af EU-aftaleretten, og det 

nye betalingsdirektiv er vedtaget på et tidspunkt, hvor der endnu ikke foreligger sådanne tiltag, men blot få 

direktiver der harmoniserer visse områder inden for aftaleretten. Aftaleretten er altså sporadisk reguleret på 

EU-plan, og der eksisterer kun enkelte fællesskabsretlige bestemmelser på aftalerettens område som artikel 

3, stk.5. De mest markante eksempler på EU-aftaleretlig regulering ligger inden for forbrugerretten, og 

omfatter blandt andet det tidligere nævnte direktiv om urimelige aftalevilkår i forbrugeraftaler (93/13/EØF), 

direktivet om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler om fjernsalg (97/7/EF) og direktivet om visse 

aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (1999/44/EF). 

Der eksisterer altså ingen juridisk bindende retsakter, som regulerer aftaleretten i EU på et generelt plan. 

Derfor må konkrete bestemmelser som artikel 3, stk. 5, behandles og anvendes af de nationale domstole på 

baggrund af de metoder og begrebsdannelser, som de benytter sig af. Når netop der indføres 

harmoniserende bestemmelser, der som artikel 3, stk. 5 baseres på en rimelighedsnorm, vil man næppe 

opnå en konsistent fortolkning af bestemmelsen i de forskellige medlemsstater. Der eksisterer ikke et 

internationalt harmoniseret urimelighedsskøn i EU, og et sådan vil formentligt også være svært at opnå, da 

der altid vil forekomme forskelle i domstolenes praksis på grund af forskelle i kulturer, sædvaner og lignende. 

Konsekvensen af det nye betalingsdirektiv vil af denne grund også være forskellig i medlemsstaterne, og 

blandt andet afhænge af domstolenes konkrete urimelighedsvurderinger. 

 

4.3.2 Forsimplet handel over grænser på det indre marked 

Kommissionens formål med at skabe en (mere) kohærent aftaleret i EU er som tidligere nævnt at fjerne 

flaskehalse i det indre marked. Hermed menes hindringer i virksomheders muligheder for at foretage 

grænseoverskridende handel på det indre marked. Kommissionen skriver i pressemeddelelsen fra januar 

2011, at contracts are the essential tool for establishing the terms and conditions of any transaction ()). 

Different rules on contracts complicate cross-border trade. The parties have to find out which law applies and 

what exactly it means and have to adjust their agreements accordingly. This leads to additional transaction 

costs for translation and legal advice. Businesses, especially SMEs which make up 99% of the EU's 

companies, can be deterred from extending their activities to other Member States.133 

Som tidligere beskrevet er det netop formålet med det nye betalingsdirektiv at sikre det indre markeds 

funktion og fjerne hindringer for handel over grænser på det indre marked. Fastlæggelsen af en uniform 

regulering af virksomheder i EU på området for aftalte betalingsfrister vil gøre det mere simpelt – især for 

små og mellemstore virksomheder – at handle med virksomheder fra andre medlemsstater. I direktivets 

præambel punkt 5 står, at virksomheder bør være i stand til at drive handel inden for hele det indre marked, 

uden at transaktioner på tværs af grænserne indebærer større risici end salg på hjemmemarkedet. Det fører 

                                                           
133 Se bilag 4. 
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til konkurrenceforvridning, hvis der gælder væsentligt forskellige regler for henholdsvis transaktioner på 

hjemmemarkedet og transaktioner på tværs af grænserne.  

Det er svært at sige, hvor stor direktivets effekt på handel over grænser på det indre marked vil blive. 

Harmoniserede regler for hvor lange betalingsfrister der må aftales mellem virksomheder, giver dog 

anledning til et øget incitament til handel med virksomheder i andre medlemsstater. Dette gælder især de 

lande, hvor virksomhederne almindeligvist kræver meget lange betalingsfrister. En harmonisering af de 

nationale regler på baggrund af artikel 3, stk. 5 vil bidrage til, at især de små og mellemstore leverandører 

opnår en bedre retssikkerhed, da de kender deres rettigheder, uanset hvilken virksomhed i EU de handler 

med. Ifølge Christina Tvarnø (2002)134 er forskellene i nationale aftaleretlige regler ikke en absolut hindring 

for handlen på det indre marked, men en harmonisering heraf vil sandsynligvis medføre endnu mere handel 

over grænser. Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky (2002)135 argumenterer for, at det ikke er 

godtgjort, at disse forskelle i nationale regler skaber vanskeligheder for det indre markeds udvikling, og de 

mener ikke, at de fordele som en harmonisering måtte medføre, kan opveje de betydelige ulemper, som en 

harmonisering også vil føre med sig.  

Den gennemsnitlige længde på aftalte betalingsfrister afviger meget medlemsstaterne imellem, og det må 

med rimelighed formodes, at sådanne forskelle i virksomhedernes betalingspraksis og i de forskellige 

betalingsregler på det indre marked udgør en eller anden form for hindring for det indre markeds funktion. 

Aftaleretten er netop et af de mest relevante retsområder, som regulerer virksomheders 

handelstransaktioner over grænser, og en harmonisering af disse regler vil forsimple kontraktindgåelsen, og 

bidrage til en bedre retssikkerhed. Sprogforskelle, forskellig regulering og sværere adgang til informationer 

om handelspartneren betyder, at det kan være mindre attraktivt for virksomheder på det indre marked at 

indgå aftaler over grænser. Især for mindre virksomheder kan det være en krævende og omkostningsfyldt 

opgave at forstå indholdet og konsekvenserne af en fremmed lovgivning. Hvis forskellen i reguleringen 

fjernes, vil det være mindre risikofyldt og omkostningsfyld at indgå kontrakter med virksomheder, som har 

beliggenhed i en anden medlemsstat. Især vil harmoniserede betalingsregler gøre det nemmere for 

eksportvirksomheder på det indre marked at sælge til virksomheder i de medlemslande, hvor 

betalingsfristerne almindeligvis ligger over 60 dage. Dog afhænger de positive effekter på handlen af den 

urimelighedsvurdering, som skal foretages i de enkelte medlemsstater. Der er jo netop ikke tale om en 

absolut fastsættelse af en maksimal betalingsfrist, så leverandørvirksomheder kan på ingen vis gå ud fra, at 

den aftalte betalingsfrist ikke må overstige 60 dage. 

  

                                                           
134 ”EU –det indre marked og aftaleretlig harmonisering” side 2. 
135 ”Nationale aftaleregler og EU-integration: Problemer og løsningsmodeller” side 2. 
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4.4 Delkonklusion 

Det er tvivlsomt, om de aftalte betalingsfrister mellem virksomheder på det indre marked generelt vil blive 

kortere som følge af det nye direktiv. I langt størstedelen af medlemsstaterne aftales der i gennemsnit 

kortere frister end 60 dage, og der er en risiko for, at fristerne i disse lande vil blive længere på grund af 

direktivet. Forhåbentlig vil den øgede fokus på, at der bør aftales kortere frister, kunne opveje denne 

negative effekt af en uhensigtsmæssig fortolkning af direktivet. Det er i forhold til de lange frister, som 

overstiger 60 dage, og som visse leverandører bliver udsat for, at direktivet vil opfylde sit formål om 

beskyttelse af de små leverandører. Artikel 3, stk. 5 giver de små leverandører muligheden for at beskytte 

sig mod sådanne lange betalingsfrister, når de er urimelige.  

Kortere betalingsfrister vil ikke blot betyde en bedre beskyttelse af de små leverandører, det vil også danne 

bedre rammer for opstart og vækst af små og mellemstore virksomheder. Det vil formentligt betyde flere 

spillere på markedet og dermed en øget konkurrence på det indre marked såvel som nationalt. Uanset om 

fristerne bliver kortere, vil en harmonisering af et aftaleretligt område styrke det indre markeds funktioner, 

fordi der skabes et øget incitament til handel over grænser. Især vil der skabes bedre vilkår for leverandører 

til at indgå aftaler med virksomheder i lande som Spanien, Grækenland og Italien, hvor den gennemsnitlige 

aftalte betalingsfrist ligger over 60 dage. 

Hvor omfattende konsekvenserne af den nye bestemmelse i artikel 3, stk. 5 (sammen med artikel 7 om 

urimelige kontraktvilkår) vil være, er svært at forudsige. Især ved en bestemmelse som artikel 3, stk. 5 som 

er baseret på en rimelighedsnorm, er det svært at forudsige, hvilke konsekvenser bestemmelsen vil få. I en 

analyse foretaget af Atradius136, forudser man ikke, at direktivets bestemmelse om aftale betalingsfristers 

længde vil få bemærkelsesværdige konsekvenser, eftersom de gennemsnitlige betalingsfrister i EU allerede 

ligger under 60 dage. Det forventes dog, at der vil være en effekt i de enkelte situationer, hvor 

betalingsfristerne almindeligvist er længere.137 Konsekvensen som realistisk set kan forventes af direktivet, 

er generelle forbedringer i virksomhedernes betalingsbetingelser på grund af den øgede fokus på problemet 

med lange betalingsfrister. 

  

                                                           
136 Atradius er med 65% af markedet en af Danmarks største og førende virksomheder inden for kreditforsikring (debitorforsikring). 
Kilde: www.atradius.dk  
137 ”Atradius Payment Practices Barometer - Madatory Payment Terms in the EU” side 8. 
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Kapitel 5 

Konklusion 

Lange aftalte betalingsfrister mellem virksomheder er udbredt i EU. Betalingsfrister kan på mange punkter 

sidestilles med handelskredit, og de lange frister kan i et vist omfang forklares af handelskreditteorien. Ifølge 

denne teori, giver leverandører kredit for at tilbyde en alternativ finansieringsmodel, for at signalere kvalitet, 

eller for at opretholde gode forrentningsforhold. Handelskreditteorien kan dog kun i meget ringe grad 

forklare, hvorfor netop små og likviditetsmæssigt svage virksomheder yder lange betalingsfrister til deres 

købere. Ifølge den konventionelle økonomiske tankegang, herunder Coase teoremet, vil virksomheder aftale 

en optimal frist uanset deres forhandlingsstyrke. Det betyder, at parterne vil aftale en relativt kort frist, når det 

er mere omkostningsfuldt for den lille leverandør at bære den lange betalingsfrist, end det er for køberen, at 

betale hurtigt.  I henhold til Coase teoremet eksisterer der én optimal betalingsfrist i ethvert handelsforhold, 

og parternes forskellige styrkeforhold bør alene give udslag i forhandling af prisen. Teorien om forhandling af 

ikke pris-relaterede vilkår argumenterer dog for, at forhandling af betalingsfristen på baggrund af ulige 

forhandlingsstyrke kan være optimalt, når det kan begrundes med problemer relateret til asymmetrisk 

information, herunder moral hazard og adverse selection. 

Det viser sig, at forhandlingsstyrken dog har en mere direkte indflydelse på de lange frister. De store købere 

kræver lange betalingsfrister af de mindre leverandører, simpelthen fordi de kan, og ikke fordi det kan 

begrundes med asymmetrisk information. Dette er tegn på inefficient kontraktindgåelse. Ydermere bevirker 

de transaktionsomkostninger, som er forbundet med forhandling af kontrakter, at betalingsfristen i flere 

tilfælde slet ikke forhandles. Det kan betyde, at det overskud som parterne opnår ved deres aftale, ikke 

maksimeres. Hvorvidt de aftalte lange betalingsfrister er inefficiente, afhænger af, hvor omfattende 

transaktionsomkostningerne er. 

Mens de store købere drager økonomiske fordele af lange betalingsfrister, kan fristerne have fatale 

konsekvenser for de små og mellemstore leverandører. Lange betalingsfrister gør det sværere for nye 

virksomheder at entrere markeder, og kan samtidig drive de svage leverandører ud af markeder. Blandt 

andet for at beskytte de små og mellemstore virksomheder, har man fra EU's side valgt at stramme op for 

lovgivningen på betalingsområdet. Med det nye betalingsdirektiv sættes der et loft for hvor lang betalingsfrist, 

der som hovedregel må aftales i transaktioner mellem virksomheder. Den nye artikel 3, stk. 5 betyder, at der 

kun må aftales en betalingsfrist, som overstiger 60 dage, hvis den er udtrykkeligt aftalt, og ikke er klart 

urimelig over for kreditor. Formålet med bestemmelsen er ikke kun at beskytte små og mellemstore 

virksomheder som ovenfor nævnt, men ligeledes at sikre funktionen af det indre marked. 

Artikel 3, stk. 5 har den konsekvens, at aftalefriheden begrænses. Artikel 3, stk. 5 i det nye betalingsdirektiv 

minder på mange punkter om de lovgivningsmæssige indgreb i aftalefriheden, som eksisterer i dansk ret. 
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Der kan især findes lighedspunkter mellem artikel 3, stk. 5 og aftalelovens generalklausul i § 36, som er et af 

de mest markante indgreb i aftalefriheden i dansk ret. Begge bestemmelser er baseret på en 

rimelighedsnorm, og har til formål at beskytte den svage part i et aftaleforhold mod urimelige aftalevilkår. 

Virksomheders aftalefrihed begrænses af artikel 3, stk. 5, men i hvor høj grad den begrænses, afhænger i 

særdeleshed af medlemsstaternes implementering af direktivet samt den urimelighedsvurdering, som skal 

foretages ved de nationale domstole. 

Det forventes, at der vil foretages lovændringer i dansk ret for at gennemføre artikel 3, stk. 5. En sådan 

lovændring skal sikre korrekt implementering af direktivet. Den danske bestemmelse som skal gennemføre 

artikel 3, stk. 5, skal have et klart og præcist indhold, som enten stemmer overens med indholdet af artikel 3, 

stk. 5, eller yder en mere vidtgående beskyttelse af kreditor. Samtidig skal det sikres, at bestemmelsen 

håndhæves og får reel retsvirkning.  

Implementeringen som skal foretages i alle medlemsstater, er afgørende for, i hvor høj grad direktivets 

formål vil blive opfyldt. Især ved en bestemmelse som artikel 3, stk. 5 som er baseret på en rimelighedsnorm, 

er det svært at forudsige, hvilke konsekvenser bestemmelsen vil få. Med direktivet harmoniseres et 

aftaleretligt område på det indre marked. Det vil med stor sandsynlighed skabe et øget incitament til handel 

over grænser, og dermed bidrage til sikringen af det indre markeds funktion. I størstedelen af 

medlemsstaterne aftales der dog i gennemsnit kortere frister end 60 dage, og der er en risiko for, at fristerne 

i disse lande vil blive længere på grund af direktivet. Dette baseres på, at der foreligger en risiko for, at 

virksomhederne fortolker direktivet således, at 60 dage anses som en generel accepteret frist. Der kan 

således argumenteres for, at det nye direktiv slet ikke bekæmper lange betalingsfrister og beskytter små 

leverandører bedre end det oprindelige. Forhåbentligt vil hensigtsmæssige implementeringstiltag i 

medlemsstaterne medføre, at de inefficiente og de urimelige aftalte betalingsfrister bekæmpes, så små og 

mellemstore leverandører beskyttes. 
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Council adopts new rules on combating late payment 
in commercial transactions 

 
The Council today1 adopted a directive laying down new rules on late payment in 

commercial transactions (57/10 and 5174/11 ADD1). 

The directive establishes specific deadlines for the payment of invoices and the right to 

compensation in cases of late payment in all commercial transactions irrespective of 

whether they are carried out between private or public undertakings or between 

undertakings and public authorities. 

It will increase the protection of creditors and contribute to the better functioning of the 

EU's internal market, thereby fostering the competitiveness of businesses and in particular 

of small and medium-sized enterprises (SMEs). 

 

Payment periods 

Under the new rules, a creditor will be entitled to interest for late payment without the 

necessity of a reminder if, having fulfilled his contractual obligations, he has not received 

the amount due on time, unless the debtor is not responsible for the delay. 

The creditor will be entitled to interest for late payment from the day following the date or 

the end of the period for payment fixed in the contract. 

The decision was taken, without discussion, at the Agriculture and Fisheries Council 

meeting. It follows an agreement with the European Parliament at first reading. 

 

If the date or period for payment is not fixed in the contract, the creditor will be entitled to 
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interest for late payment after 30 days following the date of receipt of the invoice. If the 

date of the receipt of the invoice is uncertain, 30 days after the date of receipt of the goods 

or services. 

If the debtor receives the invoice earlier than the goods or the services, 30 days after the 

receipt of the goods or services. 

As a general rule, in transactions between undertakings the period for payment fixed in a 

contract shall not exceed 60 days, unless otherwise expressly agreed in the contract and 

provided it is not unfair to the creditor. These exceptions will cover cases that require more 

extensive payment periods. 

A derogation included in the directive will also allow certain public undertakings, as well 

as public hospitals and healthcare institutions, to extend the payment period up to 60 days. 

 

Compensation for recovery costs 

When interest for late payment becomes payable, the creditor is entitled to obtain from the 

debtor, as a minimum, a fixed sum of EUR 40, that will be payable without the necessity of 

a reminder as compensation for the creditor's own recovery costs. 

In addition, the creditor will be entitled to obtain compensation for expenses incurred due 

to the debtor's late payment, such as those incurred in instructing a lawyer or employing a 

debt collection agency. 

EU member states will be allowed to impose fixed sums for compensation of recovery 

costs which are higher and therefore more favourable to the creditor, or to increase these 

amounts, for instance to keep pace with inflation. 

The Commission will publish on the Internet statutory rates of interest (the reference rate 

of the relevant Central Bank plus 8%) which apply for the purpose of late payment in 

commercial transactions. 

Also, contracts excluding interest for late payment shall be considered as grossly unfair. 

* * * 

Member states will have two years to adapt national laws to comply with the provisions of 

the new directive, which replaces directive 2000/35/EC. 

The reduction in the number of late payments in commercial transactions is one of the ten 

principles enshrined in the Small Business Act for Europe (16788/08), to help SMEs to 

cope with the present tough market conditions.  
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Bilag 2: Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om 

bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner 
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Bilag 3: Artikel fra Jyllandsposten den 28. juli 2010 af Henrik Skov 
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Bilag 4: Pressemeddelelse MEMO/11/55, Bruxelles den 31. januar 2011 
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