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Vårt datum
2018-05-16

Vårt Dnr:

Ert datum
2018-05-23

Ert Rnr:
35.18

SACO
Att. Tiina Kangasniemi
Box 2206
103 15 Stockholm

Remissvar: Krav på rapportering av betalningstider
Regeringskansliet har i en promemoria gett förslag till en lag om rapportering av betalningstider. Lagen syftar till att åstadkomma en öppen redovisning av betalningstider för att förbättra likviditeten i företag med färre än
250 anställda. I den föreslagna lagen återfinns bestämmelser om skyldighet
för vissa företag att rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor
eller tjänster.
Regeringen vill med lagförslaget i promemorian
•

Införa en skyldighet för företag med fler än 500 anställda att rapportera uppgifter om betalningstider. Uppgifterna ska rapporteras vid
köp av varor eller tjänster från svenska företag med färre än 250 anställda. Uppgifterna ska redovisa
1) den genomsnittliga avtalade betalningstiden
2) den genomsnittliga faktiska betalningstiden
3) den andel fakturor som betalats efter utgången av avtalad
betalningstid

•

Göra det möjligt att följa utvecklingen av betalningstider

•

Skapa incitament för företag med längst betalningstider och som betalar sent att ändra sitt beteende och därigenom få till stånd en
självreglering inom näringslivet
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Sveriges Ingenjörers syn på promemorian
Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund med 150 000 ingenjörer medlemmar,
och vi kan bekräfta att våra medlemmar, särskilt på de mindre företagen säger att det är ett problem med sena betalningstider. Därför är vi positiva till
initiativ som förkortar betalningstiderna.
I dagsläget kan vi se att småföretag och även enmansföretag i praktiken agerar kreditinstitut åt storföretag som dröjer med sina betalningar. Ränteläget
är just nu lågt, och därmed alternativkostnaden, men det räcker ändå inte
som incitament för att minska på betalningstiderna. Vi anser inte att små företag ska behöva finansiera stora företag med billiga krediter, vilket i realiteten sker när företag dröjer med betalningar, men vi ställer oss frågande till
om rapportering av betalningstider är tillräckligt incitamentskapande för att
faktiskt minska betalningstiderna.
Sammantaget är vi tveksamma till att det räcker med ett krav på rapportering av betalningstider, men vi tycker att det är bra att problemet med sena
betalningstider uppmärksammas. Generellt anser vi att det behövs en förenkling av regelverk och inte en ökad byråkrati, vilket nu riskerar bli fallet.
SVERIGES INGENJÖRER
Anders Tihkan
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