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 En effektiv rykkerprocedure betyder meget for virksomhedens likviditet og lønsomhed.

 Selv en effektiv rykkerprocedure vil dog nu og da komme til kort overfor enkelte af
virksomhedens debitorer. Det kan derfor blive nødvendigt at følge rykkerproceduren op
med inkasso.

 Fælles for rykkerproceduren og eventuelle efterfølgende inkassoskridt er, at hurtig handling
øger succesraten betydeligt.

 Denne lille guide giver gode råd vedrørende virksomhedens håndtering af dens debitorer.

 Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Inkassogruppen. En opringning koster
ingenting.



Forarbejdet

- Årets bedste forretning er måske den, du siger Nej, tak! til.

- Som det første bør du overveje at undersøge, om kunden er registreret som dårlig
betaler – også selv om du løbende har handlet med ham. Ved lidt større ordrer kan
det være en god ide at rekvirere en uddybende kreditvurdering og måske det seneste
årsregnskab.

- Er pengene usikre, er det bedre at takke nej, hvis du ikke kan formå kunden til f.eks.
at betale forud eller stille bankgaranti.

- Siger du Ja, Tak!, så overvej at gøre det med en skriftlig ordrebekræftelse og
professionelle salgs- og leveringsbetingelser. Det kan betyde, at du undgår mange
problemer senere i forløbet. Advokatgruppen hjælper gerne med at udarbejde
standard ordrebekræftelser og salgs- og leveringsbetingelser.

- Få altid på forhånd nøjagtige og fuldstændige oplysninger om kunden:
virksomhedsnavn og -form (eller det fulde personnavn, hvis du handler med en
privatperson), CVR nr., nøjagtig adresse m.v.



Fakturaen

- Lever virksomhedens fakturaer op til lovgivningens krav?

- Hovedkravene er, at en faktura skal indeholde

1. virksomhedens fulde navn
2. kundens fulde navn
3. virksomhedens CVR nummer
4. fakturanummer og – dato

- Udover lovgivningens krav er det hensigtsmæssigt, at fakturaen anfører,

a. hvornår fakturaen forfalder til betaling
b. fra hvornår og med hvilken sats det fakturerede beløb forrentes
c. til hvilken konto, der kan betales

- Også fakturaskabelonen og de ting, der bør anføres i fakturaen, hjælper
Advokatgruppen gerne med.



Renter

- Der kan beregnes rente fra forfaldsdagen, hvis forfaldsdagen er aftalt på forhånd. En
aftale kræver to parter, og bemærk således, at det ikke anses at være aftalt, blot fordi
du ensidigt har skrevet en forfaldsdag på fakturaen.

Er andet ikke aftalt på forhånd, kan rente kræves fra 30 dage efter, at du har sendt en
betalingsanmodning (fx faktura eller rykker), eller fra den dag, hvor sagen er sendt i
retten

- Forrentning sker med en årlig rente svarende til Nationalbankens udlånsrente med et
tillæg på 7 %, medmindre der er aftalt en højere rente. En aftale kan fx være
virksomhedens almindelige salgs- og leveringsbetingelser som din kunde har skrevet
under på; det er ikke nok, at de blot er udleveret. Bemærk i den forbindelse at det, at
du skriver en bestemt rente – fx 1,5 % pr. måned – på en faktura, ikke medfører, at
det er aftalt.

- Og bemærk også, at der ikke kan aftales en højere rente (end Nationalbankens
udlånsrente + 7 %) med en forbruger.

- Der kan være mange penge at hente ved at sammen med en af Advokatgruppens
jurister at gennemgå virksomhedens rentepraksis.



Rykkerskrivelser

- Fremsendelse af første rykkerskrivelse bør ske umiddelbart efter, at fakturaen er
forfalden til betaling. Jo hurtigere man følger op, jo bedre udsigter til betaling.

- Der er ingen øvre grænse for, hvor mange rykkerskrivelser virksomheden må sende.
Debitor kan dog maximalt pålægges rykkergebyr for tre rykkerskrivelser med kr.
100,00 for hver (rykkergebyrer er momsfrie).

- For at du kan kræve rykkergebyr for en afsendt rykker er det en betingelse, at der
mindst er gået 10 dage siden du sidst sendte en rykker. Dog kan man godt kræve
rykkergebyr for en rykker sendt umiddelbart efter forfaldsdag, dvs. også selvom der
ikke er gået 10 dage efter forfaldsdagen.

- En virksomhed er ikke forpligtet til at udsende rykkerskrivelser. Man kan i stedet
vælge blot at sende en påkravsskrivelse (se en af de følgende sider), inden fakturaen
overgives til inkasso.

- Inkassogruppen tilråder, at man sender to, højst tre rykkerskrivelser, hvori man trin
for trin optrapper sprogbrugen. Flere rykkerskrivelser end dette har ingen positiv
effekt, men udstiller tværtimod en efterladende debitorpolitik.

- Advokatgruppen har stor erfaring, også når det gælder hensigtsmæssig
tilrettelæggelse af rykkerproceduren.

- Hos Inkassogruppen kan du som abonnent rekvirere rykkerlabels, som - venligt, men
bestemt - gør debitor opmærksom på alvoren.



1. rykker

- Første rykkerskrivelse kan eksempelvis formuleres således:

”De har, så vidt vi kan konstatere, ikke betalt vores faktura nr. (indsæt
fakturanummer) af den (indsæt fakturadato), som skulle betales senest den (indsæt
forfaldsdato).

Vi går ud fra, at den manglende betaling skyldes en forglemmelse, og vi beder Dem
venligst indbetale det skyldige beløb inden 10 dage fra dato.

Såfremt Deres indbetaling har krydset denne skrivelse, undskylder vi ulejligheden og
beder Dem venligst bortse fra skrivelsen.

For udsendelse af denne skrivelse har vi pålagt et rykkergebyr på kr. 100,00.

Fordringen ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb)”.



2. rykker

- Anden rykkerskrivelse kunne lyde sådan:

”De har fortsat ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt
fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato).

Vi har tidligere rykket for denne betaling.

Vi beder Dem venligst indbetale det skyldige beløb senest 10 dage fra dato.

For udsendelse af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på kr.
100,00.

Fordringen ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb)”.



3. rykker - Påkravsskrivelse

- Tredje rykker skrivelse kan eksempelvis se sådan ud:

”De har fortsat ikke betalt vores faktura nr. (indsæt fakturanummer) af den (indsæt
fakturadato), som forfaldt til betaling den (indsæt forfaldsdato).

Vi har to gange tidligere rykket for denne betaling.

Dette er vores sidste rykkerskrivelse.

Såfremt betaling ikke er os i hænde seneste 10 dage fra dato, overgives fordringen
uden yderligere varsel til inkasso hos Inkassogruppen. Herved påløber betydelige
yderligere omkostninger, Denne skrivelse er således at betragte som et påkrav i
henhold til inkassoloven.

For udsendelsen af denne rykkerskrivelse har vi pålagt yderligere et rykkergebyr på
kr. 100,00.

Fordringen ekskl. renter udgør herefter kr. (indsæt beløb)”.



Inkasso

- Sagen bør overgives til Inkassogruppen straks efter udløbet af 10 dages-fristen i
sidste skrivelse til debitor. Tid er penge.

- For fremsendelse til Inkassogruppen kan debitor pålægges et inkassogebyr på kr.
100,00.

- Når sagen er modtaget til inkasso, vil Inkassogruppen forsøge at formå debitor til at
betale det fulde beløb med det samme eller til som det næstbedste forsøge at indgå
en afdragsordning. En afdragsordning kombineres ofte med et krav om, at debitor
underskriver et frivilligt forlig.

- Betaler debitor ikke, kan sagen overgives til retten og efterfølgende til fogedretten.
Med et frivilligt forlig kan man sende sagen direkte i fogedretten.

- Debitor har alt andet lige pligt til at betale inkasso- og retsomkostningerne eller en del
af dem. Lykkes det ikke at formå debitor til at betale, skal virksomheden selv afholde
omkostningerne.



Inkasso – hvordan?

- Inkassosager kan overgives til Inkassogruppen

- ved personlig henvendelse
- pr. brevpost
- pr. e-mail

- som tekst med vedhæng
- som datafil

- via weblink på www.inkassogruppen.dk (kræver brugernavn og
password)

- og på flere andre måder.

- Fakturakopier, rykkerskrivelser, kontoudtog, korrespondance og andre relevante bilag
bør som udgangspunkt medsendes. Det samme gælder alle foreliggende oplysninger
om debitors økonomiske forhold m.v.

- Bestrider debitor at skylde beløbet helt eller delvist, skal dette oplyses, idet
Inkassogruppen ellers risikerer at komme til at handle i strid med de regler, der
gælder for inkasso.

- Inkassogruppen behandler årligt et 6-cifret antal fordringer for kunder indenfor alle
brancher og har således en betydelig erfaring på området. Inkassogruppen aftaler
med dig, hvordan de bedste resultater opnås på den billigste og mest praktiske
måde.

http://www.inkassogruppen.dk/


Forgæves inkasso – hvad så?

- Bemærk allerførst at der kan være gode grunde at overdrage en fordring til inkasso,
selvom debitor har en dårlig økonomi, da man efter retsforfølgning kan gøre
fordringen gældende i 10 år i stedet for i 3 år. Kan debitor ikke betale her og nu,
bedrer konjunkturerne eller hans økonomi sig måske på længere sigt.

- Undtagelsesvist kan der være grund til at overveje at indgive konkursbegæring mod
debitor.

- Ellers bør fordringen afskrives, således at virksomheden opnår momsrefusion og
skattemæssig fradrag for tabet.

- Beder virksomheden Inkassogruppen om at sælge fordringen, afskrives den
udækkede del af fordringen. Salg er dog typisk kun aktuelt ved et vist antal fordringer.

- Beholder virksomheden fordringen (og afskriver den), kan man anmode
Inkassogruppen om at overvåge den. Inkassogruppen vil så med lange mellemrum
fortsat tilskynde debitor til at betale.

- Afhænder man ikke fordringen, skal man være opmærksom på, hvornår den forældes
og dermed tabes endegyldigt, hvis man ikke reagerer. Fordringen kan også mistes
helt eller delvist af andre årsager, f.eks., hvis debitor opnår gældssanering eller
akkord.



Gør-det-selv?

- Der er mange penge at hente ved at trimme virksomhedens debitorstyring.

- Mange gør det ikke. Andre gør det selv - og finder måske aldrig helt ud af, hvad de
går glip af.

- Det er også en mulighed at involvere Advokatgruppen.


