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Industrins Finansförening (IFF) lämnar följande synpunkter på Regeringskanslietspromemoria Krav på
rapportering

av betaltider.

IFF är positiva till arbetet med att stärka konkurrenskraften

hos små och medelstora

företag i Sverige,

men anser att det remitterade förslaget, i nuvarande form, inte bör ligga till grund för lagstiftning.
Förslaget innehåller

en alltför komplex detaljreglering

kräva avsevärd adminstration

administration

och incitament

för företag med långa betaltider

väger knappast upp den försämrade

och därmed sammanhängande

Förslaget innebär också att information
kan komma

av betaltider,

som kommer att

hos de företag som träffas av reglerna. Den nytta som forslaget syftar till;

bättre möjlighet att följa betaltider
att ändra sitt beteende,

av rapportering

konkurrenskraft

som tillkommande

kostnader ger upphov till—

ska lämnas med en sådan detaljeringsgrad

att närma sig konkurrenskänslig

och som betalar sent

eller företagshemlig

information

att rapporteringen

hos företag. Beroende på

hur inköpsfunktionen är organiserad i en koncern är det inte självklart att det kommer att finnas en
större mängd företag i var och en av de kategorier som ska redovisas separat enligt förslaget. Och blir
det fråga om få företag i en kategori kan rapporteringen

komma att omfatta

information

bedöms som företagshemligheter, eller för vilken avtalad sekretess kan gäIIa.

som annars

Som en parantes kan också noteras att ansvarsförhållandena för rapporteringen
klarlagda

i förslaget.

beroende

av andra företags

Den föreslagna

rapporteringsplikten

förhållanden

(exempelvis

för företag

inkluderar

om s.k. omvänd

factoring)

inte synes vara helt
således moment

som är

utan att förslaget

innehåller några skyldigheter för dessa senare företag att tillhandahålla sådan information eller
information om ändrade förhållanden. Förslaget innehåller inte heller regler som gör det möjligt för
rapporterande

bolag att förlita

sig på den information

föremål för fortsatt lagstiftningsarbete

som tillhandahålls

av andra. Om förslaget

blir

vore det, enligt IFFs uppfattning, välkommet om det finns

utrymme att behandla dessa frågor i arbetet.
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Industrins Finansförening (IFF)
Industrins

finansförening

industriföretag,

är en förening

vars samlade

börsvärde

med drygt 60 medlemsföretag,
representerar

varav största

delen utgörs

av

en stor del av värdet på den svenska börsen.

Representanterna i föreningen är treasury—ansvariga. Föreningens syfte är att til/varata medlemmarnas
intressen i finans—och treasuryre/aterade frågor och verka för nätverkande, utveckling, best practice
sharing

och fortbildning.

aktörer

på finansmarknaden

frågor

som rör finans

IFF har ett nära samarbete
inklusive

och treasury.

Riksbanken.

med lagstiftare

och tillsynsmyndigheter

IFF är en ofta tillfrågad

remissinstans

samt olika
i relevanta

