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Näringsdepartementet
Avdelningen för näringsliv och villkor. Enheten för
konkurrens, statsstöd och ramvillkor

Promemoria: Krav på rapportering av betalningstider

Er ref: N2017/07725/KSR

Vårt diarienr: R-971-2018

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna

synpunkt er

Svensk Handel vill inledningsvis påtala problemet med den korta
remisstiden. Av Regeringskansliets propositionshandbok framgår att
som huvudregel gäller en remisstid inte bör sättas kortare än tre
månader. Svarstiden i detta fall är mindre än fyra veckor och
sammanfaller med helgerna, första maj och Kristi Himmelsfärd.
Ökad administrativ börda
Regler är något som alla företag måste förhålla sig till.
Handelsföretag berörs idag inte bara av våra nationella regler utan
regelbördan har utökats i takt med globaliseringen och EUs inre
marknad. All t för komplicerade regler innebär stora kostnader för
företagen inom handeln och olika definitioner i ”koder”, svensk och
EU lagstiftning komplicerar administrationen ytterligare . Det är
pengar, tid, resurser och engagemangsom skulle göra bättre nytta
ute bland kunderna i butiken och på nätet, på lagret och i jakten på
nya leverantörer och affärsmöjligheter.
Svensk Handel har tre gånger de närmaste åren undersökt reglernas
påverkan på våra medlemmars verksamheter. Det visar tydligt att
regelbördan inte har minskat utan utökats avsevärt.

Regeringsgatan 60
103 29 Stockholm
Tel 010-47 18 500
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Särskilda synpunkter
Näringslivets uppförandekod
Näringslivsrepresentanter arbetar för tillfället med att sammanställa
och bygga upp en förvaltning av en uppförandekod. Denna
uppförandekod har tagits fram för att både adressera
grundproblematiken kring de likviditets- och
kapitalbindningsutmaningar som finns för små- och medelstora
svenska företag och samtidigt undvika de risker som tidigare
lagförslag skapade kring försämrad konkurrenskraft för desamma.
Det är idag alldeles för tidigt för att se några effekter av detta arbete.
Att redan i detta stadie komma med ett lagförslag om rapportering
som inte ligger i linje med riktlinjerna för uppförandekoden och inte
bygger på samma definitioner riskerar att motverka engagemanget
och anslutningsgraden.
Förslaget på rapportering måste spegla och stödja intentionen i
näringslivets uppförandekod. En av konsekvenserna av en diskrepans
är ett scenario där företagen anpassar sina åtgärder i första hand till
den rapportering som efterfrågas och i andra hand till
uppförandekoden.
Indelningen av företagsgrupper
Inom EU har man valt att definiera små och medelstora företag med
antalet anställda och årsomsättningen. Samma definition återfinns i
”uppförandekoden”. Risken som vi ser det med enbart välja
definitionen antalet anställda och inte beaktar varken det enskilda
företagets eller koncernens omsättning är att vi får ett utfall i
rapporteringen som inte kommer att mäta det som
implementeringen av ”uppförandekoden” var avsett att åstadkomma.
Många stora internationella företag har svenska dotterbolag (inte
sällan utan annan verksamhet än försäljning av produkter som
tillverkats antingen utanför Sverige eller EU) där antalet anställda
ofta understiger 250 personer trots att årsomsättningen med god
marginal överskrider EUs definition för ett litet eller medelstort
företag. Likaså har svenska företag dotterbolag med specifika
koncernavtal mellan moderbolaget och dotterbolaget. Är det relevant
att rapportera betalningstider mellan företag inom samma koncern?
Svensk Handel tycker det förslaget bör göra undantag för
koncernintern fakturering.
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Omvänd factoring
Det blir en utmaning att rapportera ”omvänd factoring” som det är
begärt. Företaget som i ett sådant upplägg är köpare känner i regel
endast till sina betaltider till den bank som övertagit fordran från
leverantören, men inte de faktiska betaltiderna till leverantören, d v s
när banken betalar leverantören – detta är en fråga mellan
leverantören och banken.
Denna rapportering tenderar att bli en ökad administrativ börda då
de olika aktörernas ekonomisystem inte är och inte får vara
samkörda.
Redovisning av rapporteringen
Det är av stor vikt att den redovisning som Bolagsverket
tillhandahåller ger en rättvis och tydlig bild av företagens
betalningstider.
Rapporteringstiden
Svensk Handel föredrar att rapporteringsperioden följer
räkenskapsåret och att inrapporteringen till Bolagsverket sker, med
rimlig tidsram, därefter. Det minskar den administrativa bördan
betydligt.
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