
Hvad gør du, når dine 
kunder ikke betaler?  

Leoni Advokater inviterer til morgenmøde 

om debitorstyring og inkasso 

 

Morgenmødet om debitorstyring og inkasso er forbeholdt boghol-
dere og økonomiansatte i små og mellemstore virksomheder. 

 

Morgenmødet afholdes: 

Den 28. marts 2017 i Viborg 

Den 30. marts 2017 i Holstebro 

kl. 7.30-9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Morgenmøde om debitorstyring & inkasso  

 
Vi oplever, at flere virksomheder har udfordringer med at få inkas-

seret forfaldne tilgodehavender hos kunder, da de ofte er i tvivl om, 

hvordan de skal rykke ”rigtigt” for kravet; Hvilke frister gælder? - 

Hvilke gebyrer må man tage? - Hvornår må man sende kunden til 

inkasso?  

 

Vi vil på morgenmødet give 

gode råd og vejledning til, 

hvordan man optimerer sin de-

bitorstyring, og hvor nemt og 

billigt inkassoproceduren kan 

gennemføres.  

 

Morgenmødet er for bogholdere og økonomiansatte i små og mel-

lemstore virksomheder. 

 

 
Mødet er gratis og afholdes på følgende datoer:  
 
 

Viborg den 28. marts 2017 kl. 7.30 – 9.00 på vores kontor i Viborg 

Sct. Mathias Gade 96B, 8800 Viborg  

 

Holstebro den 30. marts 2017 kl. 7.30 – 9.00 på vores kontor i Hol-

stebro, Nørregade 27, 1, 7500 Holstebro  

 

 

  



Dagens program  
 

7.30 Kort intro til dagens program   
 
7.40 Kreditors rykkerprocedure/ egen sagsbehandling  
 

Ved advokat Lars Kaasgaard og advokatfuldmægtig Jane Ekberg Lauritzen 
 

 Gennemgang af relevante regler i inkassoloven, herunder god inkassoskik.  
 Rentelov og muligheden for at forrente kravet.  

 De nye regler for postomdeling og konsekvenserne heraf.  
 

8.00 Når kravet sendes til inkasso 
 

Ved Advokat Frans Skovholm og inkassospecialist Lene Kjærsgaard 

 
 Gennemgang af selve processen.  

 Gennemsigtig prisstruktur:  
 

i. Hvis kunden har glemt at betale og efterfølgende betaler = Uden be-
taling for kreditor, da skyldner pålægges at betale et taksmæssigt in-

kassogebyr. 
ii. Hvis skyldner ikke kan betale straks, men betaler over en periode =    

Taksmæssigt inkassogebyr samt administrationsgebyr på 750 kr. pr. 
år for at administrere sagen og evt. afdragsordning for skyldner.  

iii. Hvis skyldner ikke vil betale på grund af indsigelser = kravet kan ikke 
tages til inkasso, hvorefter sagen behandles som en retssag og afreg-

nes som sådan.  

 

8.20 Forældelse og passivitet  
 

Ved advokatfuldmægtig Jane Ekberg Lauritzen 

 
 Gennemgang af de relevante regler i forældelsesloven samt gennemgang af 

de situationer, hvor der evt. indtræder passivitet i forhold til skyldner.  

 

8.40 SKAT og MOMS  
 

Ved advokatfuldmægtig Nikolaj Tromborg 

 
 Hvornår er der skatte- og momsmæssige fradragsmuligheder  



Jane E. Lauritzen Nikolaj W. Tromborg 

Ønsker du at vide mere om Leoni Advokater? 

Leoni Advokater er et fuldt integreret advokatfirma med pt. 41 

medarbejdere, heraf 18 jurister i Viborg og Holstebro. For at give 

den optimale rådgivning, har vi fordelt os i specialgrupper med stor 

samlet viden og erfaring inden for de enkelte retsområder. 

 

Dette betyder, at hver medarbejder har det fornødne faglige over-

skud til at tænke innovativt og give dig professionel sparring. 

Vi rådgiver inden for alle grene af erhvervslivet, offentlige myndig-
heder og privatlivets forhold. Yderligere information kan findes på 
www.leoniadvokater.dk 

Tilmelding  

Der bliver serveret morgenmad og kaffe til mødet.  

 

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter ”først til 

mølle”-princippet.  

Tilmelding kan ske på mail marketing@leoniadvokater.dk  

 

Vi glæder os til at se dig.  

 
 
 

 

Lars Kaasgaard Lene Kjærsgaard Frans Skovholm 

mailto:marketing@leoniadvokater.dk

