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Remissyttrande på Utredning av vissa frågor i anslutning till 
promemorian Krav på rapportering av betalningstider 

 

Bankföreningen har tagit del av Utredning av vissa frågor i anslutning till 

promemorian Krav på rapportering av betalningstider. I utredningen som presenteras 

har Bolagsverket och Tillväxtverket fått i uppdrag att ytterligare utreda frågor i 

anslutning till promemorian. Bankföreningen vill lämna några synpunkter till denna 

utredning.  

 

Alternativa inlämnings- / inhämtningslösningar 

I utredningen går man översiktligt igenom olika moment för hur det är tänkt att 

företag som ska lämna in uppgifterna om betalningstider ska gå tillväga; Hämta 

leverantörsstorlek från Bolagsverket, Skapa betaltidsinformation och Lämna in 

betaltidsinformation till Bolagsverket.  

 

En större svenska bank kan ha flera tusen leverantörer och Bankföreningen anser 

därför att det är av stor vikt att det tas fram system som gör att rapporteringen av 

betalningstider fungerar smidigt. I promemorian tar man kortfattat upp två olika 

lösningar för rapportering till Bolagsverket; webbaserade lösningar eller maskin till 

maskinlösningar. Bankföreningen vill understryka vikten av att det tas fram 

fungerande system för att hålla nere administration och kostnader. Det behöver även 

anges detaljerade anvisningar för hur rapporteringen ska göras (till exempel 

hantering av kreditnotor, fakturor i pågående tvist, fakturor som ej uppfyller 

lagstadgade krav, fakturor med inkorrekt betalningstid enligt avtal, etc.). 

 

Kostnader 

I utredningen går man igenom tänkta kostnader för rapporteringen. Enligt 

utredningen så finns en stor del av den information som efterfrågas redan idag i de 

externa affärssystem som normalföretaget har. Enligt utredningen kommer även de 

nya kraven att läggas till i dessa affärssystem eftersom det normalt ingår i avtalen att 

funktioner som följer av lagkrav läggs till utan kostnad. 
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Utredningen kommer fram till att kostnaderna för att upprätta och skicka in rapporten 

är låg, eftersom företaget enbart genom knapptryckningar i affärssystemet får en 

sammanställd rapport som man kan skicka in. Utredningen jämför rapporteringen 

med en momsdeklaration och som man kommit fram till tar 6 minuter per år att göra. 

För ett rapporterande företag skulle därför en löpande årlig kostnad enbart uppgå till 

36,75 kronor. 

 

Bankföreningen anser att den kostnad som utredningen kommit fram till är orimlig 

utifrån en rapporteringsskyldig banks situation. Det kommer i normalfallet inte att 

räcka med enbart stöd för rapporteringen av externa affärssystem, utan det kommer 

att krävas egna utvecklingar av system. Det kommer inte att finnas enbart en knapp 

att trycka på för att få fram alla uppgifter som ska skickas in.   

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg Christian Nilsson 

 


