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Formålet med dette arbejdsdokument er at sammenfatte forslagets indhold i hovedtræk og 
fremhæve nogle centrale spørgsmål, der skal overvejes nøje, for at lette behandlingen i 
udvalget. Alt efter hvordan debatten udvikler sig, vil disse eller andre spørgsmål, der kommer 
frem under udvalgets forhandling og minihøringen den 4. november, blive gjort til genstand 
for ændringsforslag fra ordføreren, Barbara Weiler.

I. Baggrunden for det aktuelle forslag

Direktiv 2000/35/EF1, som blev vedtaget i maj 2000 og har fundet anvendelse siden 8. august 
2002, og som har til formål at bekæmpe forsinket betaling i handelstransaktioner, har haft 
begrænset praktisk betydning. Generelt set er forsinket betaling i handelstransaktioner fortsat 
udbredt i EU med betydelige forskelle mellem medlemsstaterne for så vidt angår 
betalingsfrister.

Forsinket betaling går ud over virksomheders konkurrenceevne og rentabilitet på det indre 
marked. Betalingsforsinkelser kan være årsag til, at ellers rentable virksomheder med 
potentiale går konkurs. Likviditetsvanskeligheder hos en enkelt virksomhed kan endog udløse 
en række konkurser i hele forsyningskæden. De negative virkninger af forsinket betaling 
forstærkes i perioder med økonomisk afmatning, når det er særligt vanskeligt at opnå 
finansiering.

Forsinket betaling har navnlig betydning for små og mellemstore virksomheder. De er mere 
sårbare, fordi de har begrænsede alternative kilder til likviditet og hverken har passende 
kreditforvaltningssystemer eller de nødvendige ressourcer til at tage sig af forsinkede 
betalinger, ligesom de har begrænset adgang til alternativ finansiering.

Undersøgelser viser, at forsinket betaling generelt er hyppigt forekommende i den offentlige 
sektor. Ifølge en undersøgelse, der blev foretaget i 2008, fastholdt de offentlige myndigheder 
deres position som de dårligste betalere i EU, idet det i gennemsnit tog dem 65 dage at betale 
en faktura, mod 55 dage for virksomheder.

Sidst, men ikke mindst, er forsinket betaling en væsentlig hindring for grænseoverskridende 
handel. Virksomhederne er mere tilbageholdende med at handle på tværs af grænserne, fordi
usikkerheden og inddrivelsesomkostningerne er betydelige større. Mange skyldnere er også 
mindre bekymrede over risikoen for at skade deres omdømme, når kreditor og skyldner har 
hjemsted i forskellige EU-medlemsstater.

II. Problemstillinger

I Kommissionens konsekvensanalyse2 er der påvist flere årsager til forsinket betaling i 
handelstransaktioner. Blandt årsagerne er markedsstrukturen, konjunkturerne, adgangen til 
finansiering og budgetmæssige begrænsninger, kreditorers og skyldneres interne organisation 
og manglen på effektive retsmidler. Kommissionen bemærker, at mange af de vigtigste 
bestemmelser i direktiv 2000/35/EF skal gøres klarere, da de er vanskelige at gennemføre i 
praksis.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i 
handelstransaktioner (EFT L 200 af 8.8.2000, s. 35).
2 KOM(2009)0126, SEK(2009)315.
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Årsagerne hænger sammen indbyrdes og kan ikke alle behandles på europæisk plan. EU har 
ikke kompetence til at handle i forhold til visse vigtige aspekter af årsagerne. Et direktiv, der 
gør retsmidlerne i forbindelse med forsinket betaling mere effektive, ville ikke desto mindre 
være et vigtigt skridt med henblik på at løse problemet med forsinket betaling.

III. Kommissionens forslag

Det omarbejdede direktiv 2000/35/EF sigter mod at skabe mere effektive retsmidler mod 
forsinket betaling, idet der foreslås flere væsentlige ændringer:

Der indføres med forslaget ret til inddrivelse af administrative omkostninger, som er påløbet 
på grund af forsinket betaling. Inddrivelsesomkostningerne beløber sig til 40 euro ved en gæld 
på mindre end 1 000 euro, 70 euro, hvis gælden er over 1 000 euro, men under 10 000 euro, 
og et beløb svarende til 1 %, hvis gælden er på 10 000 euros eller derover (jf. artikel 4, stk. 1). 

Ud over retten til inddrivelse af administrative omkostninger som nævnt ovenfor er 
kreditorerne berettigede til at kræve "rimelig" kompensation for "alle yderligere 
omkostninger" (jf. artikel 4, stk. 3).

For så vidt angår offentlige myndigheder sigter forslaget mod at afkorte betalingsfristerne ved 
at harmonisere fristen for offentlige myndigheders betaling til 30 dage. Der kan kun aftales en 
længere frist på to betingelser: hvis det "udtrykkeligt er aftalt mellem skyldneren og kreditor",
og hvis det "er berettiget på grund af særlige omstændigheder, som f.eks. et objektivt behov 
for at afvikle betalingen over en længere periode" (jf. artikel 5, stk. 4).

Endvidere sigter forslaget mod at afskrække offentlige myndigheder fra forsinket betaling ved 
at indføre en standardkompensationssats fra første dag af fristoverskridelsen på 5 % af det 
fakturerede beløb. Denne kompensation kommer oven i morarenterne og gebyrerne for 
forsinket betaling i henhold til artikel 4.

Det er vigtigt at huske på, at de omhandlede foranstaltninger er frivillige for virksomhederne, 
idet de får en ret til at anlægge sag, men ikke har pligt til at gøre det.

I forslagets artikel 6 foreslås en skærpelse af bestemmelserne om klart urimelige 
kontraktbestemmelser. I henhold til artiklen anses en aftale, som udelukker morarenter ved 
forsinket betaling, altid for at være klart urimelig.

I henhold til artikel 9 skal medlemsstaterne sikre, at der inden 90 kalenderdage efter 
indbringelse af et ubestridt krav opnås et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.

Ved artikel 1, stk. 2, afskaffes muligheden for at udelukke morarentefordringer på under 5 
euro.

IV. Ordførerens generelle bemærkninger

Ordføreren hilser Kommissionens forslag velkommen, da det vil få det indre marked til at 
fungere bedre, navnlig under hensyntagen til små og mellemstore virksomheders situation.

Ordføreren noterer sig, at manglen på effektive retsmidler kun er en blandt flere årsager til 
forsinket betaling på det indre marked. Resultaterne af Kommissionens konsekvensanalyse 



PE430.370v03-00 4/5 DT\794369DA.doc

DA

viser på linje med flere bidrag fra interesserede parter og undersøgelser, at virksomheder ofte 
undlader at opkræve morarenter for ikke at skade forholdet til kunderne eller miste kunder. 
"Frygt for at miste kunden" er ifølge Kommissionens konsekvensanalyse den hyppigste årsag 
til at afstå fra at opkræve morarenter. 

Det bemærkes endvidere, at høringen af I.P.M. ("Kom til orde i Europa") og det europæiske 
virksomhedspanel, som der henvises til i Kommissionens konsekvensanalyse, viser, at nogle 
virksomheder aldrig kræver renter, bl.a. fordi de ikke er klar over, at de har ret til at pålægge 
morarenter1.

Ordføreren mener i lyset heraf, at det klart ikke er nok alene at tage fat på én af årsagerne til 
problemet. Forsinket betaling kan kun bekæmpes med vidtspændende supplerende 
foranstaltninger. Disse foranstaltninger bør omfatte bevidstgørelse rettet mod virksomheder 
og navnlig små og mellemstore virksomheder gennem oplysning om deres rettigheder. 
Praktiske foranstaltninger, som letter rettidig betaling, såsom brug af elektroniske fakturaer, 
bør fremmes. Ordføreren går også ind for registrering af gode og dårlige betalere og 
udbredelse af bedste praksis med henblik på at fremme rettidig betaling.

Der kan kun gennem en kombination af disse foranstaltninger med tiden skabes en anderledes 
forretningskultur, hvor der er større tilbøjelighed til at betale til tiden, og hvor forsinket 
betaling betragtes som et uacceptabelt misbrug af kundens position og et aftalebrud og ikke 
som normal praksis. Omarbejdningen af reglerne om forsinket betaling er et vigtigt skridt i 
den rigtige retning, men bør ikke være den eneste foranstaltning.

Ordføreren vil nærmere bestemt gerne diskutere forbedringer med hensyn til følgende 
aspekter af Kommissionens forslag:

1) Differentieret behandling af offentlige myndigheder og virksomheder

Ordføreren mener, at der er behov for at diskutere nødvendigheden af en differentieret 
behandling af offentlige myndigheder og virksomheder yderligere.

Ordføreren anerkender, at der er forskel mellem offentlige myndigheder og virksomheder 
med hensyn til budgetplanlægningsprocesser og adgang til finansiering. Det er imidlertid ikke 
indlysende, at dette skulle give tilstrækkeligt grundlag for at vælge en fundamental forskellig 
tilgang til offentlige myndigheder og virksomheder i relation til betalingsfrister og sanktioner. 
Det forretningsmæssige forhold mellem en virksomhed og en offentlig myndighed ligner efter 
ordførerens opfattelse på mange måder det forretningsmæssige forhold mellem to 
virksomheder.

Subsidiært ønsker ordføreren at undersøge muligheden af også at anvende reglerne for 
offentlige myndigheder på forsyningsvirksomheder (som vand- og energiselskaber).

2) Tærskler for kompensation for omkostninger ved inddrivelse (artikel 4, stk. 1)

Det bestemmes i artikel 4, at kreditor er berettiget til at inddrive administrative omkostninger, 
der skyldes forsinket betaling. Efter ordførerens opfattelse bør kompensationen for interne 

                                               
1 KOM(2009)0126, SEK(2009)315, s. 9.
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administrative omkostninger være tilstrækkelig høj til at tilskynde kreditorer til at kræve 
pengene tilbage og afskrække skyldnere fra at betale for sent, selv når der er tale om små 
beløb. Kompensationen på 40 euro for inddrivelse af en gæld på mindre end 1 000 euro 
forekommer derfor rimelig, selv hvis det skyldige beløb er f.eks. 5 euro. Der kan imidlertid 
sættes spørgsmålstegn ved, om betaling af et beløb svarende til 1 % af gæld på 10 000 euro
eller derover er berettiget. Inddrivelsesomkostningerne er i princippet de samme for både små 
og store skyldige beløb. Ordføreren mener, at der er behov for at diskutere tærsklerne 
yderligere ud fra et proportionalitetssynspunkt. 

3) Definition af "yderligere" inddrivelsesomkostninger (artikel 4, stk. 3)

Ordføreren ønsker at få præciseret begrebet "yderligere" inddrivelsesomkostninger. Der kan 
være forskel på, hvad man forstår ved "inddrivelsesomkostninger" i de forskellige 
medlemsstater, f.eks. med hensyn til om inddrivelsesomkostninger omfatter de ansattes løn 
eller ej. Det kunne måske være umagen værd at præcisere (f.eks. i en betragtning), hvad de 
pågældende omkostninger kan omfatte.

Dette vil formentlig øge forslagets forventede harmoniserende virkning og skabe større 
forudsigelighed for skyldneren, i betragtning af at der ikke er nogen konkret øvre grænse for, 
hvilke yderligere inddrivelsesomkostninger kreditorerne er berettigede til at kræve dækket, 
bortset fra at beløbet skal ligge inden for grænserne af, hvad der er "rimeligt".

4) Fast beløb på 5 % fra offentlige myndigheder (artikel 5, stk. 5)

I henhold til artikel 5 skal der betales et fast kompensationsbeløb på 5 % af det skyldige beløb 
ved forsinket betaling fra en offentlig myndigheds side. Denne kompensation betales i tilgift 
til morarenterne og gebyrerne ved forsinket betaling. Ordføreren ønsker at undersøge, om 5 % 
er en passende løsning.

5) Forslagets konsekvenser for offentlige hospitaler

Ordføreren mener, at det er vigtigt at sikre, at forslaget ikke fører til forskelsbehandling 
mellem private og offentlige hospitaler. Hun er tilbøjelig til at foretrække, at offentlige og 
private hospitaler behandles lige med hensyn til reglerne om forsinket betaling.

V. Konklusion

Ordføreren har i dette arbejdsdokument forsøgt at fremhæve nogle vigtige spørgsmål. Hun 
ønsker på dette stadium at skabe en debat om forslaget og de yderligere, eller alternative, 
tilgange, der beskrives i dette dokument, idet hun forbeholder sig retten til at rejse andre 
spørgsmål efter at have undersøgt Kommissionens forslag nærmere.


