SMV’ERNE

Oplever længere
betalingsfrister under
corona
TEMAANALYSE

Ventetiden for selvstændige, før de får
deres betaling for udført arbejde, vokser
under coronakrisen.

SMVdanmarks betalingsanalyse 2020
En ny undersøgelse med svar fra 1.099 af SMVdanmarks medlemmer
viser, at selvstændige og SMV’er under coronakrisen skal vente længere
tid på at få deres betaling for udført arbejde. Værst ser det ud for de helt
små virksomheder med under 10 ansatte.
Når kunderne oftere venter med at betale, er konsekvensen, at underleverandører i højere grad bruges som kassekredit, og SMV’erne får
sværere ved at betale egne udgifter til materialer, løn, moms etc.
Hovedpointer fra undersøgelsen
• 31 pct. af betalingerne til SMV’er venter længere end 30 dage.
• 8 pct. af SMV’erne har oplevet længere betalingsfrister under krisen.
• 5 pct. har oplevet kortere frister.
• 81 pct. af dem, der har fået længere frister, er micro-virksomheder
med under 10 ansatte.
• Erfaringen fra Sverige med frivillige ordninger, hvor 16 private selskaber på to år har tilmeldt sig, viser, at de ikke virker.
SMVdanmark anbefaler derfor, at renteloven strammes, så salg mellem
to virksomheder og privatvirksomhed til offentlig institution sidestilles
med en maksimal betalingsfrist på 30 dage.

1/3 af betalinger til SMV’er venter for længe
31 pct. af SMV’ernes regninger betales ikke inden for 30 dage, og virksomhederne venter dermed længere på deres penge, end hvad renteloven fastsætter som en rimelig betalingsfrist.
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Hvor længe venter SMV’er på betalingerne?
Procent af omsætningen hvor betalingen
modtages inden for mere end 90 dage

5%

Procent af omsætningen hvor betalingen
modtages inden for 61-90 dage

7%

Procent af omsætningen hvor betalingen
modtages inden for 31-60 dage

19%

Procent af omsætningen hvor betalingen
modtages inden for 0-30 dage

43%

Ved ikke/ikke relevant

27%

0%

10%

20%

30%

40%

Antal respondenter: 1.099

Længere betalingsfrister
SMV’erne

50%

Figur 1

under

coronakrisen

presser

Coronakrisen har presset virksomhederne på deres likviditet, især fordi
flere oplever, at betalingsfristerne er blevet forlænget under coronakrisen. 8 pct. svarer, at de har fået forlænget betalingsfrister. 5 pct. har
oplevet kortere betalingsfrister i samme periode, mens 79 pct. har oplevet uændrede betalingsfrister.

Betalingsfrister forlænges for
8 pct. af
danske
SMV’er.

8%
3

Særligt de helt små rammes
SMVdanmark har fået svar fra 1.099 virksomheder i analysen. Omregner
man populationen i undersøgelsen, så den ud fra virksomhedsstørrelse
afspejler sammensætningen af virksomheder i Danmark, fremgår det, at
særligt de helt små virksomheder presses til længere betalingsfrister under coronakrisen. Således viser undersøgelsen, at 81 pct. af virksomhederne, der udsættes for længere betalingsfrister, har under 10 ansatte.
At det særligt er de helt små virksomheder, som presses til længere betalingsfrister, er ikke overraskende i lyset af, at det også er de helt små
virksomheder, der er flest af. Men det har stor betydning for de små
virksomheders drift. For presset på likviditeten ligger i forvejen især på
de helt små virksomheder, der har langt højere finansieringsbyrde ved
mellemfinansiering med banklån. Således er den gennemsnitlige renteudgift for SMV’erne med under 10 ansatte 6,1 pct. ved finansiering i
banken. Når en lille virksomhed har udgifter til materialer, løn og moms,
før de modtager pengene for deres ydelser, presses økonomien yderligere, og de penge, der skulle være gået til vækst og overskud, bruges til
renteudgifter.

81 pct. af
virksomheder, der
skal vente
længere på
pegene, har
under 10
ansatte.

81 procent af virksomheder, der oplever længere betalingsfrister, har
under 10 ansatte. Det er således særligt noget, der rammer helt små.
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Frivillighed har spillet fallit i Sverige
Ligesom i Danmark har lange betalingsfrister i Sverige i mange år været
en byrde for SMV’er. For 2 år siden besluttede regeringen at gøre noget
ved det og etablerede Betaltider.se1: et frivilligt kodeks for virksomheder, der vil betale underleverandører inden for en måned, hvis det kræves af leverandøren. Dette har tilnærmelsesvis ingen effekt, da SMV’er
ikke har den markedsmagt, der skal til at stille dette krav i en forhandlingssituation og derfor kan frygte for at udelukke sig fra en endelig kontrakt.

16 private
virksomheder har
tilsluttet sig
korte betalingsfrister i
Sverige.

Efter 2 års arbejde med kodekset, støtte fra brancheorganisationer og
en ekstra bevilling på 10 mio. svenske kr. fra den svenske regering har
37 virksomheder tilsluttet sig kodekset. 16 af disse virksomheder er ikke
helt eller delvis ejet af den svenske stat og kan derfor betragtes som
private virksomheder.
Selv et kodeks uden reel effekt, med opbakning fra regering og brancheorganisationer, har ikke kunnet sænke betalingsfristerne i Sverige til et
rimeligt niveau.
På den baggrund anbefaler SMVdanmark, at der lovgives om, at alle betalinger skal være gennemført indenfor maksimalt 30 dage. Dette kan
gøres ved en lille ændring i renteloven, hvor muligheden for at sætte
længere betalingsfrister fjernes.

Fakta om SMVdanmarks temaanalyse
SMVdanmark har i perioden 23. april til 2. maj 2020 gennemført denne
analyse for at sikre, at vi ved mest om SMV’ers udfordringer i hverdagen og deres syn på erhvervspolitik. 1.099 virksomheder har besvaret,
og undersøgelsen havde en svarprocent på 21 pct.

Kontakt
Politisk chefkonsulent Alexander Lindholmer Nepper,
tlf. 27 21 04 04, nepper@SMVdanmark.dk.
SMVdanmark, maj 2020
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https://www.betaltider.se/vi-star-bakom/
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