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Motus er leiðandi fyrirtæki á sviði 
kröfustýringar og innheimtu fyrir 
fyrirtæki, sveitarfélög, lífeyrissjóði 
og opinbera aðila. 

Kröfufjármögnun, innheimta og 
kröfukaup skila þannig hraðara 
tekjuflæði og meiri stöðugleika í 
rekstrinum.

Hlutverk Motus er að stuðla að 
hreyfingu fjármagns með skilvirkni  
að leiðarljósi. Hjá fyrirtækinu er leitast 
við að finna nýjar leiðir til að gera 
kröfustýringu sem besta.  


Móðurfélag Motus er Greiðslumiðlun 
Íslands, stærsta fyrirtæki á Íslandi í dag 
á sviði kröfustýringar.



Sérhæfð ráðgjöf um 
skilvirka kröfustýringu

Hjá Motus starfar fjölbreyttur hópur 
sérfræðinga um land allt sem veitir 
ráðgjöf um skilvirka kröfustýringu. 



Við hvetjum ykkur til að hafa samband 
og fá ráðgjöf um aðgerðir sem líklegar 
eru til að bæta kröfustýringu þíns 
félags.



Sérfræðingar okkar taka vel á móti þér.

Auk þess að rýna greiðsluhraða og gefa 
út árlega skýrslu um þróun hans gerum 
við samanburðarskýrslur og sértækar 
greiningar eftir óskum.
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Fjöldi útgefinna 
krafna árið 2022

13,3 m.

Hvað er greiðsluhraði?

Greiðsluhraði er mælikvarði sem við 
notum til að greina þróun innheimtu 
og veita viðskiptavinum góðar 
upplýsingar um árangur.

Viðskiptavinir Motus hafa aðgang að 
greiðsluhraðayfirliti á viðskiptavef 
Motus. Í yfirlitinu er greiðsluhraði 
mældur annars vegar út frá fjölda 
krafna og hins vegar út frá upphæð 
höfuðstóls. Skýrslan veitir kröfuhöfum 
góða sýn á hvernig þeir standa miðað 
við heildina, því hægt er að taka út 
samanburðartölur við atvinnugreinar. 
 

Greiðsluhraði er byggður á gögnum 
u.þ.b. 410 viðskiptavina Motus, sem 
sótt voru í kröfupott í febrúar 2023. 
Árið 2022 stofnuðu þeir rúmlega 13,3 
milljónir krafna að upphæð um 788 
milljarða.

Mælikvarðinn byggir á öllum 
stofnuðum kröfum hvers viðskiptavinar 
og er greiðsluhraði mældur út frá því 
hversu hratt kröfur greiðast, þ.e. 
hversu hátt hlutfall stofnaðra krafna er 
greitt á tilteknum tímapunktum. Eftir 
því sem hlutfallið hækkar eykst 
greiðsluhraði og er því jákvætt að 
greiðsluhraði sé mikill.



Mikill greiðsluhraði þýðir því að vanskil 
séu minni og að kröfur greiðist hraðar.

788 ma.

Heildarupphæð 
útgefinna krafna

59   þ.kr.

Meðalupphæð 
kröfu

75%

Hlutfallslegur 
fjöldi krafna 

til heimila

25%

Hlutfallslegur 
fjöldi krafna til 

fyrirtækja

23 þ.kr.

Meðalupphæð  
kröfu til heimila

168   þ.kr.

Meðalupphæð 
kröfu til fyrirtækja



Greiðsluhraði 2022
Frá því við hófum mælingar á greiðsluhraða hefur 
greiðsluhegðun Íslendinga tekið miklum breytingum 
til hins betra. Þessi bæting á við hvort sem 
greiðandinn er fyrirtæki eða heimili.



Árið 2022 sker sig þó úr, því í fyrsta sinn frá því að 
mælingar hófust 2012 hægir á greiðsluhraðanum.



Minnkandi greiðsluhraði 
í fyrsta sinn frá 2012

Þó lækkunin sé aðeins 0,13 prósentustig 
er þetta mikil breyting frá þróun síðustu 
ára, sem einkenndust af stöðugri 
aukningu á greiðsluhraða.



Breytingin kemur hins vegar ekki á 
óvart, því árin 2019 og 2020 jókst 
greiðsluhraði talsvert meira en hann 
hafði gert árin á undan.

Frá árinu 2012 höfum við séð 
greiðsluhraða aukast frá ári til árs, 
mest árið 2013 þegar hann jókst um 
3,21 prósentustig. Þeirri þróun lauk 
árið 2022, þegar greiðsluhraði 
minnkaði um 0,13 prósentustig og 
mældist 87,7%.     
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Greiðsluhraði á eindaga
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Ógreiddum kröfum  
á eindaga fækkaði um 55,6% 
á árunum 2012 til 2022

Ógreiddum kröfum eftir eindaga hefur 
fækkað mikið síðustu ár. Árið 2012 var 
hlutfall þeirra 27,6%, en árið 2021 var 
það komið niður í 12,3%. Á þessu 
tímabili fækkaði því ógreiddum kröfum 
hlutfallslega um 55,6%. Fjöldi 
ógreiddra krafna jókst hins vegar 
lítillega árið 2022.

Mesta breytingin á þessu tímabili var 
árin 2013 og 2020, en þá lækkaði 
heildarfjárhæð sem fór fram yfir 
eindaga um 25 milljarða frá árinu áður. 
Þessi litla aukning sem átti sér stað árið 
2022 jafngildir þá því að milljarður 
króna sem áður hefði verið greiddur á 
eindaga hafi farið í vanskil.

Ef við notum fjárhæð útgefinna krafna 
viðskiptavina Motus árið 2022 sem 
fasta, þá jafngildir það því að árið 2012 
hafi 218 milljarðar kr. farið fram yfir 
eindaga. Árið 2021 var þessi tala komin 
niður í tæplega 97 milljarða kr.  

Upphæðir ógreiddra krafna sem fara fram yfir eindaga.

Breyting milli ára.
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COVID áhrifin

Til þess að rýna betur í áhrif Covid á 
greiðsluhraða gerðum við spá fyrir árin 
2020-2022 út frá gögnum fyrri ára.

Þegar spáin er borin saman við raun-
greiðsluhraða sést að hann var töluvert 
yfir efri vikmörkum allt fram á mitt ár 
2022. Það er til merkis um hversu mikil 
áhrif faraldurinn hafði á greiðsluhegðun.Á línuritinu hér til hliðar má sjá 

raungreiðsluhraða í samanburði við 
spána. Þarna má einnig sjá bjartsýnustu 
spána (efri vikmörk) og þá svartsýnustu 
(neðri vikmörk).

Greiðsluhraði – spá og raun
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Heimilin skilvísari 
en fyrirtæki
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Viðskiptavinir Motus gefa út mun fleiri 
kröfur á heimili en á fyrirtæki. 
Hlutfallið skiptist þannig að 75% 
krafna eru gefnar út á heimili og 25%  
á fyrirtæki.

Skuldbindingar fyrirtækja eru hins vegar 
að jafnaði hærri, en meðalfjárhæð kröfu 
á fyrirtæki er 168 þúsund kr. og á 
einstaklinga 23 þúsund kr.



Heimilin greiða kröfur mun fyrr en 
fyrirtæki og hafa gert síðustu ár.

80,1%

83,7%

88,8%

2016 2019 2022

greiðsluhraði 
heimilanna á eindaga

greiðsluhraði 
fyrirtækja á eindaga

79,4%

84,4%

79,6%

2016 2019 2022



Þróun greiðsluhraða 
heimila og fyrirtækja

Árin 2020-2021 jókst greiðsluhraði  
hjá heimilum og fyrirtækjum 
umtalsvert. Áhrifanna gætti bæði  
á eindaga og tuttugu dögum síðar.

Jafnvægið sem komst á árið 2022 má 
sjá í hegðun heimila og fyrirtækja.



Á eindaga lækkar greiðsluhraði um 0,3 
prósentustig hjá fyrirtækjum og 0,1 
prósentustig hjá einstaklingum. 

Lækkun á greiðsluhraða er bundin við 
eindaga, bæði hjá heimilum og 
fyrirtækjum. Greiðsluhraði tuttugu 
dögum eftir eindaga eykst um 0,1 
prósentustig hjá heimilum og stendur  
í stað hjá fyrirtækjum, en á þeim 
tímapunkti er fruminnheimtu iðulega 
lokið og milliinnheimta hafin eða að 
hefjast.

greiðsluhraði heimila

greiðsluhraði fyrirtækja
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Greiðsluhraði eftir 
atvinnugreinum

Greiðsluhegðun eftir atvinnugreinum kröfuhafans 
hefur lítið breyst síðustu ár. Greiðsluhraði er mestur 
hjá orkuveitum, leigufélögum, tryggingafélögum, 
fjarskiptafélögum og sveitarfélögum.



Þessir aðilar eiga það sameiginlegt að veita 
viðvarandi þjónustu sem þeir geta lokað fyrir, að 
hluta eða öllu leyti, og er erfitt að skipta út. Auk 
þess sem hátt hlutfall þeirra viðskiptavina eru 
heimilin, sem eru skilvísari greiðendur en fyrirtæki.



Forgangsröðun krafna  
í samræmi við nágrannaþjóðirnar

á fyrirtæki. Það sem nýtur forgangs er 
oftast það sem erfitt er að skipta út. 
Ætla má að ástæðan sé sú að það getur 
verið mikil vinna að skipta um 
þjónustuaðila í þessum geira eða 
þjónustuaðilinn getur auðveldlega 
lokað á þjónustuna.

Það er athyglisvert að sjá hve ofarlega 
á listanum hugbúnaðar- og 
upplýsingatæknifyrirtæki eru, því 
megnið af þeirra kröfum eru gefnar út 

Forgangsröðun heimilanna er að 
nokkru leyti í samræmi við það sem 
kom fram í skýrslu sem Intrum í Evrópu 
gaf út um greiðsluhegðun neytenda 
árið 2022. Samkvæmt könnun myndu 
flestir setja í forgang að greiða kröfur 
til að tryggja sér húsnæði, orku-
reikningar og barnagæsla komu þar 
stutt á eftir. Kröfur vegna 
fjarskiptaþjónustu voru hins vegar ekki 
forgangsatriði.
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Breytingar milli ára

Hjá þeim kröfuhöfum sem notið hafa 
forgangs var breytingin milli ára 
óveruleg, hvort heldur sem er til 
lækkunar eða jafnvel hækkunar.

Mestu breytingarnar milli ára eru hjá 
fyrirtækjum í matvælaiðnaði. 
Greiðsluhraði á kröfum í þeim geira 
lækkar mikið á og eftir eindaga. Þá 
hægist töluvert á greiðsluhraða krafna 
frá smásölum/heildsölum og 
ferðaþjónustu. Minnkandi greiðsluhraði 
virðist virðist fyrst og fremst koma 
fram hjá þeim kröfuhöfum hvar 
greiðsluhraðinn var lægri fyrir.
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þjónusta 85,3%
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Greiðsluhraði 
eftir landshlutum

Litlar breytingar virðast vera á greiðsluhraða eftir 
landshlutum og raðast þeir eins og undanfarin ár.



Hæstur er greiðsluhraðinn á Norðurlandi eystra en 
lægstur á Suðurlandi.  Mestu breytingarnar voru á 
Austurlandi og Norðurlandi vestra, þar sem 
greiðsluhraði jókst lítillega milli ára.



Greiðsluhraði mestur 
á Norðurlandi eystra

Greiðendur búsettir á Norðurlandi 
eystra greiða kröfur hraðast. Á eindaga 
hafa þeir greitt 89,5% krafna og 20 
dögum eftir eindaga er hlutfallið 
komið í 97,5%. Á þessum tíma er 
milliinnheimta alla jafna hafin. Það 
voru því aðeins um 2,5% krafna sem 
gefnar voru út á greiðendur á 
Norðurlandi eystra sem fóru inn í það 
ferli árið 2022.

Minnsti greiðsluhraðinn er á 
Suðurlandi. Á eindaga er hann 85,7% og 
20 dögum eftir eindaga 96,7%. Það 
þýðir að um 3,3% krafna á greiðendur á 
Suðurlandi fara á fyrstu stig 
milliinnheimtu.



Breytingar frá árinu 2021 eru mestar á 
eindaga á Norðurlandi vestra og 
Austurlandi. Á Norðurlandi vestra 
lækkaði greiðsluhraði um 0,4 
prósentustig á meðan greiðsluhraði á 
Austurlandi jókst um hið sama. Eftir 
eindaga voru mestu breytingarnar á 
Suðurnesjum og Vestfjörðum þar sem 
greiðsluhraði var aðeins að aukast.
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