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Krav på rapportering av betalningstider (Dnr N2017/07725/KSR) 
 

FAR har inbjudits att lämna synpunkter på Näringsdepartementets promemoria Krav på rapportering 

av betalningstider (N2017/07725/KSR). FAR får med anledning av detta anföra följande. 

FAR är generellt positiv till förslaget att i en ny lag införa krav på att vissa större företag årligen ska 

rapportera betalningstider gentemot sina leverantörer. FAR delar promemorians analys att en sådan 

rapportering är en förutsättning för att kunna följa upp utvecklingen av betalningstiderna, och att den 

kostnad som uppstår för de rapporterande företagen är försvarbar.  

FAR har valt att fokusera på vissa delar i promemorian och beskriver här några överväganden: 

1. Promemorian föreslår att rapporteringsskyldigheten begränsas till företag med minst 500 

anställda. FAR anser att man helst ska undvika att införa nya kategorier av företag, och 

bedömer att gränsdragningen i detta fall lika väl kan vara minst 250 anställda vilket är ett av 

gränsvärdena för kategorin större företag, och dessutom ett av gränsvärdena för företag som 

måste upprätta lagstadgad hållbarhetsrapport. En minskning från 500 anställda till 250 

förändrar inte antalet rapporterande företag i någon väsentlig omfattning och beaktar att även 

företag med 250 – 499 anställda kan ha en dominerande ställning gentemot sina mindre och 

medelstora leverantörer.  

2. Promemorian begränsar de rapporterande företagen till det enskilda företagets storlek. Detta 

får konsekvensen att ett moderföretag som inte uppfyller gränsvärdet men har bestämmande 

inflytande i en större koncern undantas från denna rapportering. FAR har tagit del av 

promemorians argument för detta undantag, dvs. den administrativa belastning det skulle 

medföra om koncernföretagen har olika redovisningssystem. FAR anser att detta initialt är ett 

rimligt argument för undantaget, men att man på sikt ska kunna kräva rapportering även av 

sådana moderföretag. 
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3. Promemorian föreslår att rapportens innehåll begränsas till genomsnittligt avtalade betalnings-

tider, genomsnittligt faktiska betalningstider samt antal fakturor som inte betalats på förfallo-

dagen. Därtill ska dessa uppgifter brytas ned i tre storlekskategorier på leverantörerna samt 

särredovisning för köp med omvänd factoring lämnas. I promemorians kapitel 4.4 beskrivs det 

innehåll rapporten har i Storbritanniens redan införda rapporteringssystem. Rapportens inne-

håll i Storbritannien är betydligt mer omfattande än det som föreslås i Sverige. Regeringen 

bedömer i promemorian att innehållet i den svenska rapporteringen ändå är tillräcklig för sitt 

syfte, dvs. att komma till rätta med betalningstiderna och de försenade betalningarna. FAR 

anser att det är svårt att avgöra om nämnda syfte kommer att uppnås med det begränsade 

innehåll den svenska rapporteringen föreslås få. FAR anser därför att det efter en tid måste 

göras en utvärdering. Dessutom lär införandet av denna rapportering initialt ställa så stora krav 

på anpassning av de rapporterande företagens redovisningssystem att det är rimligt att inte 

inledningsvis kräva alltför mycket av rapportens innehåll.  

4. Promemorian anger i kapitel 4.8 att det inte bör utövas någon tillsyn varken över att 

rapporterade uppgifter är korrekta eller över utebliven rapportering. En jämförelse görs i 

kapitlet med den redan befintliga lagen om den offentliga statistiken. Den lagen ger ansvarig 

myndighet rätt att förena föreläggande om att lämna in en uppgift med vite. Därtill kan den 

som inte lämnar uppgift eller lämnar felaktig uppgift dömas till böter. Någon möjlighet att ta ut 

vite eller dömas till böter föreslås dock inte för rapporteringen av betalningstider. Någon 

revisorsgranskning föreslås inte heller. Argumentet för detta är att en kontroll av de lämnade 

uppgifterna skulle bli så omfattande att de inte skulle stå i proportion till syftet. Att införa 

denna rapportering helt utan tillsyn eller granskning är enligt FAR:s bedömning oförsiktigt och 

olämpligt.  
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