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Uppdrag att ytterligare utreda frågor i anslutning till promemorian 
Krav på rapportering av betalningstider m.m. 

Regeringens beslut 
Regeringen uppdrar åt Bolagsverket och Tillväxtverket att, i enlighet med 
vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, utreda vissa frågor i 
anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider m.m.  

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 
den 31 oktober 2018. 

Bakgrund 
Av den av regeringen upprättade promemorian Krav på rapportering av 
betalningstider m.m. framgår bl.a. följande. Det kan konstateras att långa 
betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för 
leverantörer, vilket i sin tur ger dessa sämre möjligheter att utveckla sina 
verksamheter och skapar en pressad finansiell situation. Problemet påverkar 
särskilt mindre företag som är i behov av god likviditet för att kunna 
utvecklas, samtidigt som de inte har samma möjlighet som större företag att 
få extern finansiering. Initiativ har tagits till åtgärder för att försöka få till 
stånd en självreglering inom näringslivet. Som ett komplement till sådana 
åtgärder bör det införas ett krav på rapportering av betalningstider. Företag 
med minst 500 anställda föreslås därför årligen behöva redovisa uppgifter 
om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade 
betalningar. Uppgifterna föreslås rapporteras till Bolagsverket. 

I promemorian anges vidare följande. De rapporterade uppgifterna kommer 
att göra det möjligt att följa utvecklingen av betalningstiderna. Genom 
offentliggörande av uppgifterna skapas dessutom ett incitament för företag 
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med längst betalningstider och som betalar sent att ändra sitt beteende. 
Därigenom säkerställs att de frivilliga åtgärderna leder till en verklig 
förändring. För att motverka onödig administrativ börda bör rapporteringen 
så långt som möjligt automatiseras genom utnyttjande av digitala lösningar, 
t.ex. maskin till maskinkommunikation.  

I promemorian görs en bedömning att någon särskild tillsyn över att 
rapportering sker inte är nödvändig. Promemorian remitterades den 25 april 
2018 (dnr N2017/07725/KSR). Med anledning av remissinstansernas 
yttranden anser regeringen att ytterligare frågor behöver belysas. 

Närmare om uppdraget   

Alternativa inlämnings/inhämtningslösningar 

Bolagsverket ska belysa hur valet av olika tekniska möjligheter för 
registrering av betalningstider påverkar kostnaderna för företagen. De 
lösningar som kan vara aktuella ska innebära ett stort mått av flexibilitet för 
företagen och kan innefatta en maskin till maskinlösning, lösningar kopplade 
till API (Application Programming Interface) eller någon annan form av 
automatiserat/digitaliserat förfarande. I detta sammanhang ska Bolagsverket 
tydliggöra vad rapporteringen omfattar samt konsekvenserna av en utökad 
rapporteringsskyldighet avseende faktisk kortaste respektive längsta 
betalningstid. 

Tillsyn och sanktioner 

Bolagsverket ska överväga och vid behov föreslå bestämmelser om tillsyn 
och sanktioner för att säkerställa att rapporteringsskyldiga företag faktiskt 
rapporterar in uppgifterna. Verket ska utifrån erfarenheterna med bl.a. 
förseningsavgifter för årsredovisningar och efter samma princip som vid 
granskning av årsredovisningar lämna förslag till hur en tillsyn av att 
rapportering sker kan utövas. Verket ska inte lämna några förslag om tillsyn 
över riktigheten i lämnade uppgifter. Verket ska föreslå hur en sanktion vid 
utebliven rapportering kan utformas. Verket ska vidare belysa ekonomiska 
och finansiella konsekvenser av förslagen. 

Rapporteringsskyldighet 

Bolagsverket ska överväga och vid behov föreslå en justerad definition av 
begreppet ”rapporteringsskyldigt företag”. Verket ska därvid belysa 
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konsekvensen av alternativa lösningar som exempelvis utgår från 
balansomslut, nettoredovisning eller ett annat antal anställda. 

Konsekvensutredning  

Bolagsverket och Tillväxtverket ska överväga och vid behov komplettera 
konsekvensutredningen utifrån bl.a. Regelrådets synpunkter, särskilt med 
avseende på  

– behovet av speciella informationsinsatser, 
– de administrativa kostnaderna för svenska företag, 
– andra kostnader och verksamhet i företagen, 
– påverkan på konkurrensförhållanden, samt 
– påverkan på företag i andra avseenden. 

Myndigheterna ska därvid särskilt uppmärksamma de samhällsekonomiska 
konsekvenserna samt kostnader och nytta för små företag och 
rapporteringsskyldiga företag. Myndigheterna ska i sitt arbete samråda med 
Konkurrensverket i fråga om påverkan på konkurrensförhållandena. 

Redovisningen ska även innehålla bedömningar av vilka kostnader olika 
förslag leder till för berörda myndigheter.  

Övrigt 

Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet 
(Näringsdepartementet). 

På regeringens vägnar 

  

Mikael Damberg  

 Charlotta Carlberg 
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Likalydande till  

Tillväxtverket 

Kopia till 

Statsrådsberedningen/SAM 
Justitiedepartementet/L2 
Finansdepartementet/BA och EA 
Näringsdepartementet/FF, A, SUN och RS 
Konkurrensverket 
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