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Undgå dyre lærepenge: Spørg din patentrådgiver om
en regning sendt direkte til din virksomhed skal
betales eller ej.
Virksomheder med patentansøgninger, patenter eller
varemærker, dvs. IPR (Intellectual Property Rights),
skal være særligt opmærksomme på falske regninger
relateret til deres IPR. De falske IPR regninger er ofte
udformet så de er forvekslelige med regninger fra en
officiel myndighed, og der er derfor risiko for at man
betaler en falsk regning ved en fejl.
I mange tilfælde vil de såkaldte fup- eller falske
fakturaer være vildledende og i strid med
markedsføringsloven, og kan i grove tilfælde
betragtes som fuldbyrdet bedrageri. Firmaerne, der
udsteder de falske fakturaer, har imidlertid typisk
forretnings- og betalingssted uden for Danmark,
hvilket gør det kompliceret at håndhæve en eventuel
tilbagebetaling; man risikerer at skulle håndhæve
under udenlandsk lov og domstol.
Vær derfor beredt på falske IPR regninger - er
regningen først betalt, er det meget svært at få
pengene igen.

Find en fejl
De falske IPR faktura ser ofte umiddelbart troværdige
ud, fordi de indeholder:
•

•

Korrekte oplysninger om virksomhedens IPR
(f.eks. Patent-, varemærke- eller designregistrering).
Korrekte oplysninger om virksomhedens
repræsentant eller fuldmægtige.
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Firmaet, der udsteder fakturaen har et
firmanavn og –logo, der minder om en officiel
myndighed.
Gebyret for tjenesten der kræves betaling for
(f.eks. registrering, publicering, fornyelse,
opretholdelse) ser sandsynlig ud.

•

•

Myndigheder
•
•
•

•

Den internationale patentmyndighed
(WIPO) har adresse i Genève, Schweiz
Den europæiske patentmyndighed (EPO)
har adresse i München, Tyskland
Den europæiske varemærke- og
designmyndighed (OHIM) har adresse i
Alicante, Spanien
Bemærk OHIM ændrer navn til EUIPO fra
23. marts 2016
Den danske patent- og varemærkestyrelse
(PVS) har adresse i Taastrup.

Et eksempel på en falsk regning ses her; bemærk
hvordan logoet på den falske regning minder om den
internationale patentmyndighed WIPO, men IPTO er
ikke en autoriseret officiel myndighed, og WIPO er
ikke placeret i Tjekkiet.
Der er dog ofte tegn, der viser at en faktura er falsk –
man skal blot vide, hvor man skal finde fejlen henne.
Typiske tegn på at en faktura er falsk er at firmaet
der udsteder opkrævningen har:

•
•

•
•

Firmanavn og –logo, der ikke er fuldt identisk
med en officiel myndighed (men forvekslelig).
Firmanavn der indeholder ordet
”International” eller ”European”, men har en
østeuropæisk adresse, eller et tilhørssted, der
ikke er stemmer med myndighedernes
faktiske adresse.
Betalingsstedet stemmer ikke med
myndighedernes faktiske adresse.
Fakturaen kommer direkte til virksomheden
og ikke gennem jeres patentbureau.

Bemærk, hvis din virksomhed er repræsenteret af et
patentbureau eller har en registreret fuldmægtig, vil
alle opkrævninger fra officielle myndigheder typisk gå
gennem patentbureauet.

Højsæson
De falske firmaer påfører fakturaerne oplysninger om
virksomhedens IPR, som de henter i myndighedernes
offentligt tilgængelige databaser – det er derfor
fakturaerne ser troværdige ud. Der er derfor særlig
risiko for falske regninger, hvis din immaterielle
rettighed for nyligt er blevet offentlig tilgængelig og
publiceret af myndighederne. Vær derfor særlig
opmærksom i perioden efter:
•
•
•
•

Nyligt registreret EU-varemærke, eller EUdesign
Nyligt publicerede patentansøgninger
Nyligt udstedte patenter
Tidspunkter med fornyelsesafgifter

Hvad gør myndighederne?
Der er øget fokus på de falske fakturaer fra
myndighedernes side. Firmaer, der udsteder falske
fakturaer, kan indberettes, ligesom lister over
indberettede firmaer er tilgængelige på
myndighedernes hjemmeside (jvf. faktabox).
Derudover er de offentlige myndigheder
opmærksomme på, at deres omdømme og goodwill
vil påvirkes af falske fakturaer, der snylter på
myndighedernes kendetegn. Den engelske
patentmyndighed har således for nyligt forsvaret
deres kendetegn i en retssag om faktura (jf. [2015]
EWHC 3256 (IPEC), case no. IP-2014-000011).

Tjek om faktura kommer fra et allerede registreret
fupfirma
Listen fra WIPO kan ses her:
http://www.wipo.int/pct/en/warning/pct_warning.ht
ml
Listen fra EPO kan ses her:
https://www.epo.org/law-practice/legaltexts/official-journal/2014/10/a100.html
Listen fra OHIM kan ses her:
https://oami.europa.eu/ohimportal/en/misleadinginvoices

Konklusion
Hvis du modtager en faktura der relaterer til jeres IPR
og er i tvivl om den er falsk - spørg din
patentrådgiver hos HØIBERG A/S.
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