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Bolagsverket har getts möjlighet att yttra sig över Näringsdepartementets promemoria
Krav på rapportering av betalningstider.
Bolagsverket ställer sig kritiskt till att föreslagen lag om krav på rapportering av
betalningstider kommer att uppnå önskad effekt. Enligt Bolagsverket kan det även
ifrågasättas om den administrativa bördan som förslaget innebär för de stora företagen
och för registreringsmyndigheten står i proportion till nyttan med förslaget.
Bolagsverket vill även framföra nedanstående synpunkter på förslagen som lämnas i
promemorian.
4.5 Fördelning på storlekskategori

Rapporteringsskyldigheten begränsas till att gälla vid köp av varor och tjänster från
företag med färre än 250 anställda. Rapporteringen ska även ske var för sig för tre olika
storlekskategorier. Det framgår inte närmare av föreslagen lag eller av promemorian
vilken tidpunkt som ska vara avgörande för bestämmande av antalet anställda. Det kan
exempelvis tänkas vara vid avtalstidpunkten, betalningstidpunkten eller vid tidpunkten för
rapportering. Detta bör förtydligas.
4.8 Tillsyn och sanktioner

Bolagsverket befarar att registret inte uppnår önskad effekt när någon tillsyn eller kontroll
inte ska utövas. Verket befarar vidare att allmänhetens förtroende för registret kan bli
svagt om den registerförande myndigheten saknar rättslig möjlighet till uppföljning och
kontroll.
Bolagsverket instämmer i Näringsdepartementets bedömning att en kontroll av att
inrapporterade uppgifter är korrekta är förknippat med såväl juridiska som praktiska
svårigheter. Däremot menar Bolagsverket att registerförande myndighet bör ges möjlighet
att utöva någon form av tillsyn och kontroll över att rapporteringsskyldiga företag faktiskt
rapporterar in uppgifterna.

1 (2)

2 (2)
5 Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Eftersom det kvarstår en del frågor och behov av ytterligare utredning, bl.a. när gäller
utformning av digitala systemlösningar, är Bolagsverket tveksamt till ett ikraftträdande
redan den 1 januari 2019.
6.3 Konsekvenser för staten

Bolagsverket instämmer i förslaget att verket ska tillföras medel genom sakanslag för att
täcka de kostnader som uppkommer i samband med det nya uppdraget. Enligt
Bolagsverkets uppfattning bör även framtida kostnader såsom exempelvis
förvaltningskostnader, handläggningskostnader och avgifter till SCB täckas av anslag.
Enligt en första preliminär bedömning har system- och utvecklingskostnaden av
Bolagsverket uppskattats till ca 3,5 miljoner och förvaltningskostnaden till ca 225 000 kr
per år. Bolagsverket har vid den preliminära bedömningen av system- och
utvecklingskostnaden för rapportering till registret utgått från den för verket mest
kostnadseffektiva lösningen, en så kallad maskin till maskin-lösning. Med en sådan
lösning skickas uppgifterna direkt från företagens system till registret. Kostnaderna kan
bli högre beroende på bland annat om flera olika systemlösningar för rapportering ska tas
fram och om, och på vilket sätt, verket ska kontrollera behörigheten hos den som
undertecknat och skickat in uppgifterna om betalningstider. Även kostnad för
handläggning av ärenden kan komma att påverkas av vilken lösning för kontroll av
behörighet som väljs.
Övrigt

 Bolagsverket önskar klargörande av huruvida myndigheter, kommuner och andra
organisationer omfattas av benämningen ”företag” i föreslagen lag. Detta gäller både
för de rapporteringsskyldiga företagen och företagen med färre än 250 anställda.
 Bolagsverket anser att det bör finnas en möjlighet för ansvarig myndighet att rätta en
uppgift i registret. Det framgår inte av föreslagen lag eller av promemorian hur dessa
situationer ska hanteras.
Bolagsverket förväntar sig en fortsatt dialog med Näringsdepartementet och att verket ges
möjlighet att komma med ytterligare synpunkter i ett senare skede av lagstiftningsarbetet.
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Annika Stenberg. I den slutliga
handläggningen har också chefsjuristen Elisabeth Lagerqvist och koordinatorn Eva
Josefsson deltagit. Föredragande har varit juristen Kristin Flinck.
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