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Remissvar från Nordea (renlissinstans 49) med anledning av promemorian ”Krav på
rapportering av hetalningstider.

Diarienummer: NZillWllilYZSIKSR

Vi lämnat" tiiljande synpunkter och frageställningar med anledning av promemorian.

Rapporteringen onlfattning

Det råder viss osäkerhel beträt'i'ande vilka mindre roretag som ska inga  i  rapporteringen till
Bolagsverket.  Skull  rapporten inkludera alla svenska holag med tärre än 250 anställda eller
bara de bolag där det linns ett gällande avtal mellan köpare och säljare? Om man läser lagtex-
ten kan man rs intrveket av att rapporten ska innet'atta betalningstider for samtlige köpa av va-
ror och tjänster från svenska Företag med 'lät'l't: än 250 anställda. Om man däremot läser konse-
kvensanalysen för foretag. kapitel 6.5 står det” att rapporteringsskyldigheten omfattar "endast
avtalade och faktiskt-1 betalningstider". Med den senare skrivning—ien så skulle rapporterings-
skyldig.;heten endast avse en mindre antal töretag med vilka man har avtal.

Rapporteringens innehäll

Vi anser att det är viktigt att til[S)-"risinyndigheten Bolagsverket ger ut klara och entydiga anvis-
ningar tiår har rapporteringen skall göras. Ettersom rapporteringen kommer att vara offentlig
är det viktigt att konkurrerande holag inte oppfatter och rapporterer identiska statistikuppgifter
på olika sätt. vilket kan missgynna vissa bola;r ettersom de skull framstå som sämre betalare.
Här följer några exempel på ved som kan behöva förtvdligas i Bolagsverkets anvisninger:

'  Skall kreditnotor  ingå  i  rapporteringen? Dessa forfaller till omgående till betalning, men den

faktiska regleringen  i leverantörsreskontran sker som regel när den kan matches mot en se—

nare faktura.

' Vad ska gälla för fakturor för vilka man håller inne med betalningen på grund av en pågående

tvist?
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'  Vad ska gälla för fakturör som man skickar tillbaka till leverantören eftersom fakturorna inte

uppfyller kraven enligt 11 kap 8§ i  Mervärdesskattelagen (1994200)? ldessa fall så krävs  oft—

ast att leverantören först skickar en kreditnota för den felaktiga fakturan och därefter en ny

korrekt faktura.

.  Vad händer i de fall som en leverantör skickar fakturor med kortare betalningstid, än vad som

är angivet i avtalet.

Med vänlig hälsning

Morten Hedegaard

Head 01‘ Procurement Operations


