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Remissvar från Scania för promemoria Krav på
rapportering av betalningstider

Scania tackar Näringsdepartementet för
möj ligheten att svara på remissen gällande
promemorian Krav på rapportering av
betalningstider ( Diarienummer N2017/07725/KSR)

En väl fungerande betalningskultur i det svenska
näringslivet är en förutsättning för att Sverige
ska utveckla och stärka sin position som ett
innovativt exportland. En god betalningskultur
st ärker landets industrikluster av det som ofta
kallas, Original Equipment M anufacturers, OEM: s
med tillhörande underleverantörer. Scanias
uppfattning är dock att en förbättrad
betalningskultur bäst utvecklas genom frivilliga
överenskommelser – inte med lags tiftning. Den kod
för betalningskultur som föreslagits av flera
större företag får anses som en god grund för en
bättre betalningskultur.

Från Scania ställer vi oss tveksamma till att
mindre dotterbolag i stora koncerner inkluderas i
ett eventuellt re gelverk för kortare
betalningstider. När det gäller mätning av
genomsnittlig betaltid vore det rimligaste att
mäta hur stor del av företagen som åtnj uter 30
dagars betaltid i stället för genomsnittlig
betaltid. En mer diversifierad mätning som
föreslås i p romemorian skulle öka det
administrativ arbetet för rapportering.

Scania ställer sig bakom den frivilliga kod för
betalningskultur som har tagits fram i samarbete
mellan ett antal stora företag. Det är en väl
avvägd kompromiss som tar hänsyn både större - ,
medelstora - och minde företags villkor. Koden
innebär att anslutna företag förbinder sig att
redogöra för hur koden tillämpas samt att
informera om andelen SME företag med
betalningsvillkor på 30 dagar eller kortare en
gång per år. Koden avser inköp av svenska bolag
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från små och medelstora leverantörer i Sverige
med en omsättning lägre än 500 MSEK och färre än
250 anställda. Är leverantörsbolaget en del av en
koncern, räknas definitionsgränserna på
koncernen.

Köpande företag åtar sig att betala den
leve rantör som så begär på max 30 dagar räknat
från när korrekt faktura är mottagen. Längre
betalningsvillkor kan avtalas om leverantören
accepterar erbj uden finansieringslösning

För inköp från medelstora företag, med 100 - 500
MSEK i omsättning eller 50 - 250 an ställda kan
längre betalningsvillkor avtalas om synnerliga
skäl föreligger, såsom vid offentlig upphandling
samt vid upphandlingar där leverantörer deltar
som inte omfattas av koden.
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