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International factoring

Af højesteretssagfører EBBE SUENSON, Danmark

International factoring spiller en stadigt stigende rolle i den internationale
handel, da det har vist sig, at factoringsystemet har kunnet give både
eksportører og importører juridiske, økonomiske og praktiske fordele.

Som en juridisk fordel betragter jeg det forhold, at eksportøren, hvis
eksportfactoren har påtaget sig garanti for importørens betalingsevne, kan
holde sig til eksportfactoren i sit eget land og være sikker på at få betaling for
leverancen.

Den juridiske fordel er naturligvis også en økonomisk fordel, der nedsætter
eksportørens økonomiske risiko, og eksportfactorens garanti for importørens
betalingsevne vil gøre det muligt for eksportøren at belåne fordringen mod
importøren eller få forskud på betalingen hos eksportfactoren.

De praktiske fordele for importøren er, at han kan betale til en kreditor i sit
hjemland, nemlig importfactoren, men i den valuta, i hvilken der er faktureret,
og for eksportøren, at han, fra han har overdraget fordringen til eksportfacto-
ren, ikke behøver at bekymre sig mere om fordringen, men er sikker på at få
leverancen betalt, selv om importøren er ude af stand til at betale.

Endelig kan eksportøren betale provision til en eventuel agent via import-
factoren ved modregning i importørens betalinger.

I international factoring er der således normalt 4 parter, nemlig eksportøren,
importøren, eksportfactoren og importfactoren.

Retsforholdet mellem eksportøren og importøren blander eksportfactoren og
importfactoren sig normalt ikke i, bortset fra, at handels vilkårene, f. eks. hvad
angår betalingsbetingelser, skal holde sig inden for det normale, d.v.s.
maximalt 180 dage.

Forholdet mellem eksportfactoren og importfactoren er normalt reguleret
ved generelle regler, der gælder for den sammenslutning, de er medlemmer af,
men med mulighed for at fravige disse regler ved særlige aftaler, f.eks. på
grund af nationale retsregler, der regulerer en af parternes virksomhed.

Mellem eksportøren og eksportfactoren oprettes en kontrakt, som naturligvis
må være i overensstemmelse med de regler, der gælder mellem eksportfacto-
ren og importfactoren, d.v.s. at eksportøren må påtage sig de forpligtelser,
som er nødvendige, for at eksportfactoren kan overholde sine forpligtelser over
for importfactoren.
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Kontrakten mellem eksportøren og eksportfactoren kan omfatte enkeltståen-
de forretninger, men omfatter normalt eksportørens løbende forretninger med
et eller flere lande, eventuelt begrænset til een eller bestemte importører.

Hvis en forestående forretning, enkeltstående eller løbende, ikke er omfattet
af den generelle aftale, må eksportøren til eksportfactoren fremsende de
nødvendige oplysninger, som sætter eksportfactoren i stand til, efter eventuelt
at have forelagt dem for importfactoren, at bedømme, om han vil påtage sig
kreditrisikoen for importøren og i bekræftende fald i hvilket omfang, som
regel forudsat, at importfactoren påtager sig den tilsvarende kreditrisiko.

Det er ikke sjældent, at eksportfactoren driver virksomheden, uden at
importfactoren medinddrages, men eksportfactoren på grundlag af sit kendskab
til importøren påtager sig kreditrisikoen uden garanti fra importfactoren.

Endvidere forekommer der tilfælde, hvor importfactoren påtager sig kredi-
trisikoen for importøren, uden at importøren er underrettet herom, d.v.s. et
forhold, der snarere må betegnes som kreditforsikring end som factoring.
Denne form kan også kombineres med belåning.

Jeg har ikke angivet nogen betegnelser for disse former, da terminologien
ikke ligger fast.

Endelig findes formen «back to back factoring», hvor formålet er at skaffe
eksportfactoren sikkerhed i eksportørens udenlandske datterselskabs fordringer
på købere i datterselskabets hjemland, d.v.s., at eksportørens salg til det
udenlandske datterselskab - et salg, der naturligvis ikke kan give sikkerhed i et
factoringengagement - kan etableres ved, at eksportfactoren gennem import-
factoren får sikkerhed i datterselskabet, d.v.s. importørens indenlandske for-
dringer.

Grundlaget for al factoringvirksomhed er en overdragelse af fordringerne til
eksportfactoren, der videreoverdrager dem til importfactoren, eller fordringer-
nes direkte overdragelse til importfactoren, der har forpligtet sig til at afregne
til eksportfactoren.

Reglerne om overdragelse af fordringer varierer fra land til land, men fælles
for alle lande gælder, at der må finde en underretning sted til importøren, så
han ved, at fordringen er overdraget, og at han kun kan betale med frigørende
virkning til importfactoren.

Det er naturligvis helt afgørende, at overdragelsen - det være sig til eje eller
sikkerhed - og sikringsakten, underretningen til importøren, er retsgyldig, især
for at sikre, at fordringerne i tilfælde af eksportørens konkurs ikke kan
inddrages i konkursboet, således at eksportfactoren, der har belånt fordringer-
ne, kun får et simpelt krav i eksportørens konkursbo.

Det vil derfor være klart, at overdragelsen og sikringsakten skal være
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gyldige både i eksportørens og i importørens hjemlande.
En vigtig bestemmelse i aftalen mellem sælgeren og eksportfactoren og

eksportfactoren og importfactoren er, at sælgeren til eksportfactoren og im-
portfactoren skal lade hele omsætningen indgå til factoringbehandling i de
tilfælde, hvor importfactoren har påtaget sig kreditrisikoen, så importfactoren
ikke kun får overdraget de risikofyldte fordringer.

Det må meget stærkt understreges, at det kun er kreditrisikoen, importfac-
toren påtager sig, således at hvis importøren undlader at betale en forfalden
fordring under henvisning til, at leverancen er ukontraktsmæssig, suspenderes
importfactorens betalingsforpligtelse, indtil det er afgjort ved dom eller forlig,
om importørens indsigelse er berettiget eller ej. Hvis importørens indsigelse
viser sig at være uberettiget, genindtræder importfactoren i risikoen for
importørens betalingsevne.

Hvis importøren viser sig at være insolvent enten ved forfaldstidens indtræ-
den eller efter, at importørens indsigelse er blevet afvist, har importfactoren en
vis frist til at betale fordringen til eksportfactoren.

Spørgsmålet om importfactorens genindtræden i forpligtelsen til at dække
insolvensrisikoen har været et omstridt spørgsmål, idet importfactoren med
rette kan sige, at han har påtaget sig kreditrisikoen på et bestemt tidspunkt,
hvor han kunne overse importørens forhold, men ikke på et tidspunkt, der
måske ligger lang tid senere, hvor importørens forhold kan have forandret sig.

Ovenstående er en kort redegørelse for, hvorledes det internationale facto-
ringsystem arbejder med udeladelse af alle praktiske detaljer, men da dette er
et juristmøde, føler jeg mig forpligtet til at fremdrage nogle juridiske tvivlssp-
ørgsmål, som kan give anledning til diskussion.

Spørgsmålet om kombination af de forskellige landes nationale regler om
overdragelse af fordringer og sikringsakter er interessant, men for omfattende
til at blive behandlet på dette møde.

Et punkt vil jeg dog fremdrage.
Hvis overdragelsen sker til eje eller sikkerhed, og importfactoren går

konkurs efter at have oppebåret fordringen, har eksportfactoren kun et simpelt
krav i importfactorens konkursbo.

Hvis fordringen ikke er indgået, tilkommer fordringen konkursboet, og
eksportfactoren har også kun et simpelt krav.

Hvis fordringen i stedet overdrages til importfactoren kun til incasso
kombineret med importfactorens risikodækning, skulle disse problemer være
løst, og dette system praktiseres f.eks. i Frankrig.

Et andet spørgsmål, som jeg også finder interessant i international sammen-
hæng, er spørgsmålet om omstødelse i konkurs. Specielt de nye amerikanske
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regler om voidable preferences er sådanne, at de nok kan forstyrre nattesøvnen
hos den, der har påtaget sig kreditrisikoen i tillid til at have en uanfægtelig ret
til fordringen mod importøren.

Jeg vil vedrørende spørgsmålet om omstødelse indskrænke mig til at
fremdrage problemet i relation til de stort set ensartede regler, der gælder i
henhold til konkurslovgivningen i de nordiske lande.

Her er stillingen den, at sikkerheder, som skyldneren har givet en kreditor
inden for en vis frist før konkursen til sikkerhed for gammel gæld, er
omstødelige.

I et factoringengagement, hvor eksportfactoren belåner eller yder forskud på
de fordringer, han får overdraget af eksportøren, udbetaler han kun f.eks. 80%
af fordringens pålydende, medens de overskyende 20% tjener til sikkerhed for
eksportfactorens krav i al almindelighed, d.v.s. også for krav opstået ved
belåning af tidligere modtagne fordringer, som viser sig at være uerholdelige.

Konkursboet kan med en vis ret hævde, at de 20% af de fordringer, der er
indkommet inden for omstødelsesfristen, er sikkerhedsstillelse for gammel
gæld.

Spørgsmålet om omstødelse har ikke været forelagt danske domstole, skønt
det ofte har været rejst, og skifteretsafdelingen ved Sø- og Handelsretten i
København, der behandler de fleste danske konkursboer, mener, at der ikke
bør ske omstødelse.

Jeg er enig med skifteretsafdelingen og mener, at hvis factor har fortsat
belåningen af skyldnerens fordringer på samme vilkår også i den periode, hvor
omstødelse kan ske, d.v.s. ikke modtager fordringer, der ikke samtidig
belånes eller nedsætter belåningsprocenten, søger factor ikke at skaffe sig en
bedre position med hensyn til gammel gæld, hvorfor forholdet falder uden for
formålet med omstødelsesbestemmelserne.

Man kan måske også gøre det synspunkt gældende, at der ved indgangen af
nye fordringer finder en ombytning af gamle fordringer sted, og at dette må
være tilladeligt på samme måde, som at kreditor også inden for omstødelses-
fristen i andre relationer er berettiget til at få ombyttet de af skyldneren stillede
sikkerheder, hvis kreditor ikke derved stilles bedre.

Et andet spørgsmål, der i internationale factoringforhold i praksis har givet
anledning til tvivl, er spørgsmålet om, i hvilket omfang eksportørens og
eksportfactorens tilsidesættelse af de gældende regler og trufne aftaler kan
bevirke, at importfactoren er berettiget til at betragte sig som frigjort for sin
forpligtelse til at dække kreditrisikoen.

Kan importfactoren betragte sig som frigjort og undlade at betale den
insolvente importørs skyld, selv om der ikke er nogen årsagsforbindelse
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mellem eksportørens og eksportfactorens tilsidesættelse af reglerne og det tab,
som importfactoren kommer til at lide, hvis han skal betale for den insolvente
importør?

Der er almindelig enighed om, at kun væsentlig tilsidesættelse af reglerne
kan berettige importfactoren til at betragte sig som frigjort, men vedrørende
spørgsmålet, om der skal være årsagsforbindelse mellem tilsidesættelsen og
tabet, er det tvivl.

Især i U.S. A. er det synspunkt fremherskende, at importfactoren har påtaget
sig en kreditrisiko, og hvis der ikke er årsagssammenhæng, må importfactoren
fortsat være forpligtet. Heroverfor har specielt jeg hævdet, at det internationale
factoringsystem bygger på tillid. Importfactoren må kunne stole på, at alle de
opplysninger, han får fra sælgeren og eksportfactoren, er korrekte, hvad enten
de har betydning for importfactorens bedømmelse af kreditrisikoen eller ej.
Eksportøren og eksportfactoren må ikke få det indtryk, at disse forpligtelser
behøver man ikke tage så højtideligt i visse henseender. Hvis eksportøren og
eksportfactoren på væsentlige punkter tilsidesætter deres forpligtelser, bryder
de tilliden, som importfactoren har, og denne må derfor efter min mening i
alle tilfælde kunne betragte sig som frigjort.

Det romerske institut til gennemførelse af ensartede regler indenfor priva-
tretten har siden 1978 arbejdet på et sæt regler om international factoring -
regler der skal medvirke til, at konflikter undgås.

Udkastet har været ændret flere gange og er måske ikke så epokegørende,
da instituttet er klar over, hvor vanskeligt det er at give regler, der på
afgørende punkter fraviger gældende ret i de enkelte lande.

Jeg vil fremhæve et par af bestemmelserne.
Mellem eksportøren og eksportfactoren skal en aftale om, at eksportøren

forpligter sig til at overdrage til eksportfactoren også fordringer, der opstår i
fremtiden, være gyldig, selv om aftalen ikke specificerer fordringerne indivi-
duelt, blot de kan identificeres, når de til sin tid opstår, og en særskilt
overdragelse af de senere opståede fordringer er upåkrævet.

Endvidere skal et eventuelt forbud mod overdragelse fra importørens side
anses for ugyldigt.

En overdragelse af en fordring skal give erhververen alle de rettigheder,
som eksportøren har i henhold til kontrakten med importøren, således også en
eventuel ejendomsret til leverancen.

Om det vanskelige spørgsmål om overdragelsens form bestemmer reglerne,
at den skal være skriftlig og angive, til hvem importøren skal betale.

Importøren bevarer overfor factor alle de indsigelser, han måtte have mod
eksportøren, bortset fra indsigelsen om forbud mod overdragelse.
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Importøren bevarer således modregningsretten for krav mod eksportøren
opstået før importøren fik underretning om fordringens overdragelse.

Som man vil kunne se, svarer de foreslåede regler til, hvad der anses for
gældende ret i de nordiske lande.


