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Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider 

Småföretagarnas Riksförbund lämnar härmed förbundets synpunkter på ovan nämnda PM.  

Småföretagarnas Riksförbund är ett förbund av småföretagare för småföretagare och har som syfte 

att påverka politiska beslut för att göra det enkelt, tryggt och lönsamt att driva företag. Förbundets 

näringspolitiska program inrymmer förslag på vad som behöver förändras och förbättras för att 

stärka företagsklimatet för mikro- och småföretag på ett nationellt plan.  

Småföretagarnas Riksförbund representerar cirka 30 000 mindre företag, främst s.k. mikroföretag 

med mindre än 10 anställda. Långa avtalade betaltider (t ex fordonsindustrin) och/eller försenade 

betalningar (t ex Landstingen) är ett bekymmer som en betydande del av medlemsföretagen i alla fall 

delvis drabbas av. Främst finns problemet i relationen mellan ett mindre leverantörsföretag och ett 

större kundföretag i näringslivet men delar av offentlig sektor kan också vara en dålig kund i det här 

avseendet.  

Trenden mot allt längre betalningstider leder till ogynnsamma samhällsekonomiska konsekvenser. 

När leverantörer får vänta länge på betalningar samt dessutom betala in moms på fakturan innan 

kunden betalat denna så har vi en situation där tillväxten i näringslivet hämmas. Istället för att göra 

egna investeringar agerar underleverantörer bank åt sina större kunder, åt kunder som egentligen 

har bättre förutsättning än leverantörerna att hitta konkurrenskraftig finansiering. Landets ekonomi 

skulle dessutom må väl av mindre skuldsättning eftersom det finns flera samhällssektorer som har en 

problematik med hög skuldsättning.   

Förbundet delar uppfattningen som framförs i promemorian att det inte finns någon entydig lösning 

på de långa betaltiderna. En uppförandekod kan ha ett visst värde, men vad vi kan se genom 

information från våra medlemmar så finns inga belägg för att koden hittills haft någon nämnvärd 

påverkan.  

Förbundet välkomnar givetvis alla åtgärder som leder till bättre betalningsdisciplin och om vi finge 

välja skulle vi rangordna olika alternativ enligt nedan:  

 

• Lagligt reglerade betalningsvillkor anser vi vara mest angeläget 
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• I andra hand välkomnar vi införande av krav på information om betaltider i 

hållbarhetsrapporter 

• I tredje hand stöder vi rapportering om betaltider enligt föreliggande förslag 

Detaljreglering 

Förbundet är väl medvetet om de olika invändningar som nämns mot förslag till lagstiftning som 
inte tillåter längre betalfrister än trettio dagar i förhållanden näringsidkare emellan. 
Småföretagarnas Riksförbund föreslår att fakturabelopp på lägre belopp enligt någon form av indexerat 
värde, exempelvis 20 basbelopp, omfattas av max 30 dagars faktisk betaltid som ett tvingande krav 

sanktionerat med böter. Detta skulle ligga helt i linje med krav som småföretagare möter i olika 
sammanhang, t ex i kontakter med myndigheter som Skatteverket. Fakturor under dessa belopp är 
enklare att hantera ur en administrativ synvinkel och omfattar troligtvis en majoritet av de 
faktureringsflöden som transfereras mellan stora företag inklusive kommuner och myndigheter och mikro- 
och småföretag. Fakturor på större belopp är ofta kopplade till mer avancerade upplägg och är därmed 
rimligtvis i behov av flexibilitet och ibland längre betalningsvillkor. 

 

Information om betaltider i hållbarhetsrapporter  

Det alternativa förslag som främst skulle vara aktuellt, vilket även framhålls i promemorian, är att 
verka för en komplettering av hållbarhetsrapporten så att denna byggs ut och även innehåller 
information om företagets betalningstider. Som skäl för att inte förorda detta framförs ”att det skulle 
vara förknippat med stora kostnader att manuellt sammanställa information från företagens 
hållbarhetsrapporter för att få fram den totala bilden av hur betalningstiderna utvecklade sig”.   
Här anser vi att promemorian borde vara öppen för alternativa lösningar som lätt kan undanröja 

detta hinder. En lösning skulle vara att skapa en enkel IT-baserad applikation som tar hand om det 

”manuella arbetet”. Man skulle också kunna tänka sig att någon organisation åtar sig att 

sammanställa och sprida information om dessa resultat, t ex ”Föreningen för effektiva 

affärstransaktioner inom näringslivet.”  

Rapportering av betaltider till myndigheter 

Om inga andra åtgärder vidtas kan denna rapportering i förlängningen leda till att de som avviker 

mest kan drabbas av negativ uppmärksamhet i en sådan omfattning att beteendet ändras. Som vi ser 

det är detta alternativ genomförbart men ger sannolikt inga effekter i brådrasket. Vi har dock en del 

synpunkter på detaljer i det föreslagna systemet: 

 

Vilka gäldenärer ska rapportera? 
Promemorians förslag är att företag bildade enligt svensk rätt där medelantalet anställda under vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till minst 500 stycken är rapporteringsskyldiga. I 

Bolagsverkets rapport föreslås i stället en gräns vid 250 anställda. 

Småföretagarnas Riksförbund anser att en omsättningsrelaterad gräns är att föredra. Det finns flera 

skäl bakom detta ställningstagande. En aspekt är att omsättning säger mera om ekonomiska 

styrkeförhållanden än antal anställda. En annan är att i och med att koncerner undantagits från 

rapporteringsplikt kan kraven enkelt kringgås genom bildande av ett inköpsbolag med stor 
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omsättning, men med få anställda. Vidare ska frågan granskas av Bolagsverket och i deras material är 

omsättning en säkrare uppgift än antal anställda. 

En lämplig gräns för vilka som ska rapportera skulle enligt vår bedömning vara i storleksordningen 

500 MSEK årsvis. 

Vilka kategorier borgenärer ska omfattas av rapporteringen? 
Föreliggande förslag innebär att rapporteringen ska ske separat per kategori för leverantörer med 0-

9 anställda, 10–49 anställda samt 50–249 anställda.  

Vi anser att en bättre uppdelning skulle vara att även inkludera större företag men begränsa 

rapporteringen till tre kategorier enligt EU:s SME-definition, dvs small, medium sized and large. 

Sanktioner 
Enligt föreliggande förslag kan vite utdömas då uppgiftslämnare inte fullgör sin uppgift. Ett 

föreläggande bör enligt förslaget kunna riktas till en verkställande direktör, en styrelseledamot eller 

en annan motsvarande befattningshavare.  Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om 

utdömande av vite får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.  

Här anser vi att det är bättre med avgift än vite vid överträdelse, eftersom avgift inte kan processas 

på samma vis och de stora bolagen har rikligt med juridiskt stöd. En sådan ordning skulle dessutom 

hålla nere kostnaderna för rättsväsendet. Man kan tänka sig en avgift om 1 % av förra årets 

omsättning vid första överträdelsen, 2 % vid andra överträdelsen inom en 12-månadersperiod. Detta 

är i analogi med reglerna för avgifter när det gäller kassaregister och personalliggare. 

Teknisk lösning 

Bolagsverket ser två tänkbara realiseringar, webbaserad lösning eller en maskin till maskinlösning 

(API ). Detta torde vara tillräckligt med tanke på det enkla informationsutbyte det handlar om, vilket 

som vi uppfattar det är att: 

• Ladda ner lista över leverantörer grupperade i några storleksklasser 

• Ladda upp data om betaltider för respektive storleksklass (den genomsnittliga avtalade 

betalningstiden, den genomsnittliga faktiska betalningstiden och den andel fakturor som 

betalats efter utgången av avtalad betalningstid) 

En detalj vi vill kommentera är en formulering i Bolagsverkets dokument: ”Båda alternativen bygger 

på en identifieringslösning med användarnamn och lösenord, men kan utökas vid högre krav på 

säkerhet. Utökade krav leder till högre kostnader för företagen.” 

Användarnamn och lösenord ses mera sällan som en tillräcklig säkerhetsnivå i något sammanhang 

numera och att begära betalt för att t ex erbjuda Bank Id eller liknande är väl magstarkt. Man kan 

även tänka sig andra sätt att utbyta data via säker filöverföring men med tanke på den ringa 

datamängden förefaller detta alternativ mindre realistiskt. 

Vad skall rapporteras? 
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När det gäller det exakta innehållet i vad som ska rapporteras behöver detta förtydligas ytterligare 

för jämförbarhet, t ex: avser svaren ett genomsnitt per faktura eller ett genomsnitt baserat på totalt 

fakturavärde för en viss kategori? 

Konsekvensanalys 

I promemorian noterar vi ett som vi ser det märkligt resonemang som visserligen är av underordnad 

betydelse i sammanhanget men som ger en felaktig bild av verkligheten: ”Ett större företag som 

väljer att avtala om kortare betalningstid kommer troligen att kräva att andra avtalsvillkor ändras. 

Det vill säga, det stora företaget kommer troligen att anpassa priset på varan eller tjänsten för att 

täcka den räntekostnad som uppstår för det stora företaget till följd av den förkortade 

betalningstiden.” 

Inget konkurrensutsatt företag kan laborera med olika kostnadselement såsom antyds här. Om vi 

granskar konsekvenserna av kortare betalningstider ur kostnadssynpunkt så blir slutsatserna: 

o För storföretaget skulle kortare betaltider på sikt innebära lägre kostnader eftersom 

storföretaget kan finansiera sig till lägre kostnad än det mindre företaget (obligationer, 

starkare position mot bank etc) 

o För det mindre företaget blir också kostnaderna lägre genom att man undviker viss dyr 

finansiering som checkkredit. 

o Således skulle båda parter vinna på kortare betaltider 

Varför sker då inte detta? Mest troligt är att storföretaget vill visa upp så bra nyckeltal som möjligt, t 

ex om kortfristiga skulder. 

Visselblåsar-funktion 

Vi tror att det kan behövas en visselblåsar-funktion där det lilla företaget kan anmäla utan att skylta 

med namn för undvikande av eventuell ”bestraffning” från det större företaget. 

Utvärdering 

Vi tror det skulle vara av värde att genomföra en utvärdering redan efter 2 år, om effekter av 

förslaget, om det införs. 

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Sten Lindgren 

varit föredragande. 
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