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Ny kampagne skal føre til 
lovgivning om en maksimal 
betalingsfrist på 30 dage 
Er det rimeligt at 
små virksomheder 
skal være bank for 
de store? 
Nej vel?

Men så simpelt kan 
det i princippet siges, 
når store virksomheder forlanger må-
ske 3 og op til 6 måneders betalingsfrist 
overfor deres mindre leverandører. På 
den måde har den mindre virksomhed 
lånt sine penge ud i måneder – til 0% i 
rente, vel at mærke.

90% af de danske virksomheder har un-
der 10 ansatte, og problemet påvirker 
derfor en stor del af dansk erhvervsliv, 
herunder mange kølefirmaer.

Der er allerede EU-lovgivning på om-
rådet, der i Danmark er implementeret 
som en 30-dages regel (se boksen). Men 
de 30 dage kan fraviges, og det er her, det 

kan være svært at sige fra som mindre 
leverandør til en stor kunde.

Organisationen SMVDanmark (det tidli-
gere Håndværksrådet), har derfor taget 
initiativet til kampagnen Fair Betalings-
frist, som AKB har besluttet at bakke 
op om. Kampagnen skal underbygge et 
forslag til politikerne om at ændre loven 
om betalingsfrister, så den hedder ”mak-
simalt 30 dage”.

Sådan kan du 
hjælpe kampagnen på vej
Der er to måder, du kan give din støtte til 
max 30 dage. 
For det første ved at skrive under på  
www.fairbetalingsfrist.dk
Underskriftsindsamlingen skal afleve-
res til en minister, som forhåbentlig kan 
overtales af et stort antal underskrifter 
til at få ændret lovgivningen. 

For det andet ved at sende oplysninger 
om virksomheder, der kræver lange be-
talingsfrister på:
fairbetalingsfrist@SMVdanmark.dk. 
Du kan også sende dem via AKB, hvis du 
foretrækker det. I begge tilfælde er din 
virksomhed lovet anonymitet medmindre 
du gerne vil stå frem med dit eksempel.

SMVDanmark bruger eksemplerne til at 
samle viden om problemets størrelse.
Man kan også følge med i nyheder fra 
kampagnen via SMVDanmarks Face-
bookside.

Støt op om 
rimelige betalingsfrister!

SÅDAN ER DEN GÆLDENDE LOV-
GIVNING FOR BETALINGSFRISTER 
MELLEM ERHVERVSDRIVENDE:
Hvis der ikke er indgået nogen aftale 
om betalingsfrist, er udgangspunk-
tet, at betalingsfristen er 30 dage 
fra det tidspunkt sælger sender en 
faktura eller kræver betaling.
Hvis der er indgået en aftale om en 
betalingsfrist på mere end 30 dage, 
så kræver loven, at betalingsfristen:
 ∫  udtrykkeligt skal være godkendt 

af sælger og
 ∫  ikke må være urimelig for sælger.

14 DAGES BETALINGSFRIST I 
STANDARD BETINGELSER
I AKBs standard salgs- og leverings-
betingelser er betalingsfristen sat til 
14 dage. Man kan naturligvis sætte 
fristen til noget andet i sine egne 
aftaler, men vi anbefaler at bruge 14 
dage som udgangspunkt.
AKBS standard leveringsbetingelser 
kan du finde på hjemmesiden under 
/spoergsmaal-og-svar/skabeloner 
(kræver login)

AKB ANBEFALER AT STØTTE OP OM KAMPAGNEN FAIR BETALINGS-
FRIST – 30 DAGE MAX. DIN VIRKSOMHED KAN HJÆLPE VED AT SKRIVE 
UNDER OG VED AT LEVERE EKSEMPLER PÅ LANGE BETALINGSFRISTER.


