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Teknikföretagen

avstyrker

förslaget

om krav på rapportering

av

av betalningstider.

Sammanfattning
Att rapportera

betalningstider

innebär en onödig administrativ

och ekonomisk

börda för de företag som berörs. Det är enligt Teknikföretagens uppfattning även
tvivelaktigt om rapporteringen i sig skulle ha någon påverkan på
betalningstiderna.
Information

om de betalningstider

m.m. som företag avtalar

om år normalt att

anse som konfidentiell information vilken företagen inte utan tungt vägande skäl
bör tvingas offentliggöra. Om förslaget ändå genomförs bör informationen inte
göras tillgänglig i annat än aggregerad

Administrativ
Företagen

form.

börda

bör inte administrativt

och ekonomiskt

betungas

med en

rapporteringsskyldighet avseende betalningstider om det inte finns övertygande
skäl att det skulle ha en påtaglig positiv effekt avseende avtalade eller faktiska
betalningstider.

Några sådana

effekter har inte gjorts sannolika.

Många andra

faktorer utöver betalningstider är avgörande när företagen fattar beslut om att
ingå affärsavtal med varandra.
Alla bördor på företagen

— även mindre sådana

motsvarande

dem enligt förslaget

— har en negativ verkan på företagens konkurrenskraft och bör undvikas. Denna
uppfattning

verkar inte för närvarande

i praktiken

fullt ut delas

av Iagstiftaren

som

istället är beredd att stapla nya bördor på företagen. Teknikföretagen kan i
sammanhanget

t.ex. peka på den överimplementering

av EU:s direktiv om

- företagens hållbarhetsrapportering som skett.

Känslig

information

Den information

om betalningstider

som företagen

enligt förslaget

ska skicka till

Bolagsverket är information av kommersiell art som företagen normalt betraktar
Teknikföretagen
Box 5510,

114 85 Stockholm

Storgaten

5, Stockholm

Telefon 08-782 08 00

Fax 08-782 09 00
www.teknikforetagen.se

WFP

Teknikföretagen

som företagshemligheter.
till att ett rapporteringskrav

Om ett rapporteringskrav
bestämda

uppfattning

Åven här bör således en intresseavvägning

leda fram

bör vara uteslutet.

ändå skulle komma att införas är det Teknikföretagens

att information

om betalningstider

på sådant sätt att enskilda företags betälningstider

inte bör göras tillgänglig

kan utläsas. En aggregerad

information
— t.ex. branschvis
— bör mer än väl uppfylla det uppgivna primära
syftet med rapporteringen
att kunna följa utvecklingen
av betalningstiderna
inom

näringslivet och eventuella effekter av de egenåtgärder
gång

inom näringslivet.
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