
 til kontoret i Horsens, dog med mulighed  

for ansættelse på kommende kontorer i 

København og Hedensted. 
 

NYHEDSBREV 

◼	Maj 2016 

TIPS TIL BEDRE OG MERE EFFEKTIV INDDRIVELSE AF 
TILGODEHAVENDER 

 
Det er en udbredt misforståelse, at man som kreditor har pligt til at sende rykkerbreve 
til sine kunder, når de ikke overholder betalingsfristerne. Derfor: 

 
NEJ, du behøver ikke, at rykke dine kunder 3 gange!   

 
Enhver form for rykning er at betragte som en ekstra service – venlig gestus – man 
yder sin kunder, og IKKE noget som kunderne har krav på. 
 
 
Lovgivningen er meget klar når det kommer til samhandelsforpligtelser – Sælger skal levere sine 
ydelser rettidigt og køber skal betale rettidigt. 
 
Hvis en kunde ”glemmer” at betale til tiden, har sælgeren ingen forpligtelse til at rykke kunden 
for betaling! Omvendt må sælger sende lige så mange rykkere, som han vil.  
 
Der eksisterer ikke i dansk ret en pligt til at sende rykkerbreve til dårlige betalere. Derfor har 
man fra lovgivers side tilladt en kreditor, der vælger at yde sine kunder den ekstra service, at 
påminde dem om betaling ved en rykkerskrivelse, at opkræve et rykkergebyr på kr. 100. Du må 
maksimalt opkræve et rykkergebyr 3 gange. 
 
Lovgiver har for at motivere kreditor til at sende sine kunder en enkelt skrivelse vedrørende 
manglende betaling inden kunden overgives til inkasso, fastsat regler, hvorefter kunden kan 
pålægges en andel af inkassoomkostningerne, hvis man som kreditor har sendt kunden et varsel 
om inkassoomkostninger. Kreditor har således mulighed for at pålægge sit inkassovarsel et 
rykkergebyr på kr. 100. 
 
Når en kreditor overdrager sit krav til inkasso hos en ekstern inkassovirksomhed, vil 
inkassovirksomheden bede om en kopi af eventuelle rykkerskrivelser. Har kreditor ikke sendt en 
rykkerskrivelse til kunden, vil inkassovirksomheden indledningsvist sende et inkassovarsel til 
kunden. 
 
En ting er jura – en anden er forretning. Mange kreditorer frygter, at deres kunder vil forsvinde, 
hvis kreditor møder dem med en forventning om rettidig betaling. Nogle kreditorer føler ligefrem, 
at de er uhøflige ved at kræve betaling for deres leverede ydelser. Denne tanke bør vendes 180 
grader – da det egentlig er kunden der er uhøflig ved ikke at betale for den leverede ydelse. 
 
Hos IDEAH Law House har vi forståelse for en kreditors bekymringer vedrørende forretningen, 
og vi anbefaler derfor, at man som kreditor, når man konstaterer, at der ikke er sket rettidig 
betaling, sender kunden en pæn og ordentlig betalingspåmindelse. Reagerer kunden ikke på 
betalingspåmindelsen inden for den fastsatte frist, bør varsel om inkasso sendes til kunden. 
Udløser dette varsel heller ikke betaling, skal sagen overdrages til inkasso. 
 
Du skal ikke true med inkasso, medmindre du rent faktisk bruger inkasso i umiddelbar 
forlængelse af inkassovarslet. Trusler, der ikke udleves og viser konsekvens, gør kunderne 
immune. 
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IDEAH Law House anbefaler: 
 
Det bedste du kan gøre for din virksomhed er, at få tilrettelagt og anvende en fast og 
effektiv rykkerprocedure, når kunder ikke overholder betalingsfristerne. 
 
Der er ingen gode grunde til at vente med at fremsende faktura for den ydelse, du har leveret. 
Fremsend en faktura til din kunde umiddelbart efter levering. Din kundes tilfredshedskurve vil 
typisk falde jo længere tid, der går efter levering.  
 
Såfremt din kunde ikke betaler efter betalingsfristens udløb, anbefaler vi, at du omgående 
reagerer.  Vi anbefaler derfor, at du sender én rykker til debitor med et 10 dages varsel om at 
sagen sendes til inkasso ved fortsat manglende betaling. I rykkeren skal det udtrykkeligt 
angives, at manglende betaling vil medføre, at sagen overgives til inkasso og at der påløber 
yderligere omkostninger. Så kan vi nemlig sende sagen direkte i fogedretten, når den overgår 
til os.  
 
 
Ny persondatalov – vær forberedt inden konflikten opstår 
Når du indgår en aftale med en privat person anbefaler IDEAH Law House, at få personens 
udtrykkelige digitale samtykke, enten ved at det er indskrevet som et punkt i jeres aftale eller 
som et separat tillæg til aftalen. Dette letter og fremskynder en evt. fremtidig inkassobehandling 
– læs mere herom på www.ideahlaw.dk.  
 
 
Overhold de 4 vigtigste hovedregler: 
For at slippe igennem en inkassoproces hurtigst, billigst og bedst muligt, er der 4 punkter, som 
kreditor skal være opmærksom på: 

§ Skyldner skal have et inkassovarsel med en betalingsfrist på 10 dage fra afsendelsen af 
inkassovarslet. 

§ Skyldner skal have oplysning om, at hvis der ikke betales inden udløbet af de 10 dage, 
så tillægges der yderligere inkassoomkostninger på kravet, som skyldner også skal 
betale. 

§ Forfaldsdato skal altid fremgå af virksomhedens fakturaer, så der kan beregnes renter, 
hvis skyldner betaler for sent. 

§ Hvis der skal kræves en højere rentesats end den sædvanlige rente i henhold til 
renteloven, skal det være aftalt med skyldner, inden arbejdet udføres. Det er ikke nok, 
at det fremgår af fakturaen.  

 
 
Godt at vide som kreditor: 

§ Intet lovkrav om at kreditor skal sende rykker til debitor 
§ Der må sendes rykkere med 10 dages mellemrum 
§ Der må opkræves max 3 rykkergebyrer á kr. 100. 
§ I erhvervsforhold kan der yderligere opkræves et kompensationsgebyr á kr. 310 fra 

erhvervsdrivende debitor for hver enkelt faktura. 
§ Kreditor har ikke pligt til at acceptere et tilbud om afdragsordning fra debitor. 
§ Kreditors krav forældes efter 3 år, regnet fra det tidligste tidspunkt hvor du kunne kræve 

betaling, hvis du intet foretager dig. 
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Inkasso i praksis 
Hvis kunden ikke betaler, efter der er sendt skriftlige rykkere og kunden ikke har gjort indsigelse 
mod fakturaen, kan sælger eller sælgers inkassator sende et betalingspåkrav til fogedretten.  
 
Hvis fogedretten godkender betalingspåkravet, vil de sende det til kunden, som har 14 dage til 
at komme med eventuelle indsigelser. Sker dette ikke, vil betalingspåkravet blive påtegnet, at 
det har virkning som dom. 
 
Det følger af Rentelovens § 9a, at en skyldner skal dække kreditors rimelige og relevante 
omkostninger ved udenretlig inddrivelse af fordringen, med mindre forsinkelsen med betalingen 
ikke beror på skyldnerens forhold. Skyldneren skal altså dække de faktiske udlæg samt et beløb 
til de omkostninger, som kreditor har haft i forbindelse med udenretlig inddrivelse af sit 
tilgodehavende. Det er blandt andet rykkergebyrer, omkostninger til eksempelvis juridisk 
rådgivning m.m. 
 
Hvis en kunde har gjort indsigelse mod en faktura, kan man ikke sende dem til inkasso. Man 
kan i stedet sende sagen til en juridisk rådgiver, som kan hjælpe med at udtage stævning i 
sagen. 
 
 
FIND OS HER 
Du kan læse nærmere om hvad vi i IDEAH Law House tilbyder af ydelser på www.ideahlaw.dk 
eller kontakte os på info@ideahlaw.dk, hvis du har spørgsmål omkring din rykkerprocedure. 
 
 
 
 


