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Krav på rapportering av betalningstider 
Med anledning av de förslag som lämnas, ger detta yttrande en 
beskrivning av de konsekvenser som Statistiska centralbyrån (SCB) 
kan överblicka, dels i rollen som producent av officiell statistik, och 
dels i rollen som ansvarig för att hålla det allmänna företagsregistret. 

1 Sammanfattning 
SCB föreslår att rapporteringsskyldigt företag endast omfattar företag 
inom näringslivet. Rapportering enligt storleksintervall på faktura-
belopp kan möjliggöra en mer rättvisande analys. SCB rekommenderar 
att koncerninterna transaktioner undantas från rapporteringsskyldighet. 
SCB föreslår vidare att kommittenten i ett kommissionärsförhållande 
med fler än 500 anställda bör rapportera avseende samtliga ingående 
juridiska personer. SCB saknar en analys av hur förslaget  kan 
samordnas med nuvarande rapporteringskrav och pågående initiativ 
inför t.ex. standardiserad företagsrapportering. 

2 Synpunkter 
Förtydligande av begreppet företag 
SCB föreslår att det förtydligas att begreppen rapporteringsskyldigt 
företag och svenska företag enligt lagförslagets 2§ endast omfattar 
företag inom näringslivet. I SCB:s Allmänna företagsregister ingår 
alla organisationer med ett organisationsnummer. Vi förutsätter att 
lagtexten endast avser att näringslivets företag ska omfattas (enligt 
skrivningen under 3.1 med hänvisning till 2a § räntelagen). 
 

Förtydliganden kring Allmänna företagsregistret 
Vid användning av storleksklassindelning baserad på antal anställda 
från SCB:s Allmänna företagsregister behöver man ha i åtanke att 
denna uppgift inte har en helt jämförbar definition i förhållande till 
begreppet medelantal anställda enligt redovisningslagstiftningen. En 
avgörande fördel med denna källa är dock att registret uppdateras 
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med anställda från kontrolluppgifter avseende föregående räken-
skapsår redan i maj året därpå och därför kommer att innehålla 
relativt färska uppgifter. Detta kan vara en stor fördel med tanke på 
att företagens rapporteringsperiod enligt förslaget avslutas den 30 
juni.  
 
I kapitel 4.4, 4.5 och 6.3 i rapporten kan det förtydligas att det är 
SCB:s Allmänna företagsregister som avses (enligt samma skrivning 
som i lagtextens 2§).  
 

Genomsnittlig betalningstid 
I promemorian saknas diskussion kring beräkning av genomsnittlig 
betalningstid. Som SCB förstår får en faktura med ett litet belopp 
samma vikt som en faktura med ett stort belopp. En analys av 
betalningstid utan hänsyn tagen till fakturabeloppet kan därför bli 
missvisande. En faktura med ett stort belopp och med lång 
betalningstid kan ha avgörande påverkan för ett litet företag, men 
kan drunkna i en stor mängd av fakturor med små belopp och korta 
betalningstider. Att rapportera enligt storleksintervall på faktura-
belopp skulle kunna vara ett alternativ som möjliggör värdering av 
de stora företagens påverkan på sina leverantörer. 

 

Koncerninterna transaktioner 
SCB rekommenderar att koncerninterna transaktioner undantas och 
att rapporteringsskyldigheten begränsas till oberoende parter i ett 
affärsförhållande. Detta skulle ge bättre relevans i den statistik 
avseende betalningstider som ska produceras.   
 

Holdingföretag m.fl. 
I koncerner är det inte alltid de företag med flest antal anställda som 
är avtalspart, det kan därför bli missvisande statistik. Om avtal med 
koncernens  leverantörer förhandlas och tecknas av t.ex. ett holding-
företag eller ett huvudkontor som saknar eller har få anställda, 
kommer dessa inte med i rapporteringen. SCB menar därför att man 
inte enbart kan se till storleksförhållandet i juridisk person. 

 

Kommissionärsförhållanden 
Speciella regler för företag som ingår i ett kommissionärsförhållande 
kan vara nödvändiga vid fastställande av uppgiftsskyldighet. 
Avtalsparten inom ett kommissionärsförhållande är inte alltid den 
juridiska enheten med stort antal anställda. Det kan även vara en 
underliggande enhet, som helt saknar anställda, som är avtalspart. I 
årsredovisningen återfinns samtliga anställda i kommittentens 
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årsredovisning. Om statistiken ska bli rättvisande bör kommittenten 
rapportera avseende alla juridiska personer i kommissionärs-
förhållandet. Information om antal anställda i det Allmänna 
företagsregistret speglar antalet anställda i juridisk person och visar 
därför inte samma information som i årsredovisningen.  
 

Samordning av rapportering 
I promemorian tas hållbarhetsrapporten upp som en möjlig väg för 
inrapportering av betalningstider. Inom ramen för Bolagsverkets 
regeringsuppdrag avseende digital ingivning av årsredovisningar, 
pågår arbete med att strukturera och möjliggöra digital ingivning av 
årsredovisningar, där hållbarhetsrapporten ingår som en delrapport 
för större företag. I detta utvecklingsarbete borde det vara möjligt att 
strukturera även informationen om betalningstider m.m. som 
därmed skulle finnas elektroniskt tillgänglig i samband med att 
årsredovisningen lämnats in digitalt.  
 
Inom ovan nämnda regeringsuppdrag ingår även att föreslå fortsatt 
arbete med inriktning mot Standardiserad företagsrapportering 
(SBR). Det pågår även samarbete inom ramen för Nordic Smart 
Government (NSG). Båda initiativen syftar till  att effektivisera 
företagens rapportering genom digitalisering. Ett grundläggande 
arbete för att nå framgång på sikt är att kartlägga och samordna 
företagens rapporteringskrav. Det finns säkert fler rapporteringskrav 
till myndigheter som har koppling till företagens ekonomisystem och 
mer specifikt till leverantörsreskontra. Hade dessa kunnat samordnas 
på något sätt med det nya rapporteringskravet avseende 
betalningstider? Att studera sådana beröringspunkter för företagen 
som ska rapportera skulle göra avsnitt 4.6 och avsnitt 6 i 
promemorian mer komplett. 
 

Beslut i detta ärende har avgjorts av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, avdelningscheferna 
Cecilia Hertzman och Henrik Engström, sakkunnig Lisa Levinsson samt 
enhetschef Christina Thörne, föredragande. 
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  Christina Thörne 
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