
Colourbox

Regelrådet avstyrker Justitiedeparte-
mentets promemoria Tvingande regler 
om betalningstider i näringslivet efter-
som de administrativa kostnaderna inte 
går att bedöma.  

Förslaget i promemorian gäller ett bort-
tagande av undantaget i 2 a § räntelagen 
(1975:635) som säger att i förhållanden 
mellan näringsidkare får betalning av en 
fordran ske senare än trettio dagar efter 
det att borgenären har framställt krav på 
att fordran ska betalas, om borgenären 
uttryckligen har godkänt detta. 

Förslaget träffar samtliga företag i alla 
branscher och innebär att avtalsfriheten 
mellan näringsidkare begränsas eftersom 
det inte längre skulle vara möjligt att avtala 
om längre betalningstider än trettio dagar. 

Av promemorian framgår ingen belopps-
mässig uppskattning av de administrativa 
kostnader som kan uppstå med anledning 
av förslaget för ett genomsnittligt företag 
som berörs av förslaget. 
Detta innebär att Regelrådet inte kan ta 

Nya regler för
fakturabetalning 

ställning till om den ur administrativ syn-
punkt lämpligaste lösningen har valts. 

Av konsekvensutredningen framgår inte 
några förslag till alternativa lösningar, vilket 
i allmänhet alltid är en viktig del att beskriva 
och särskilt när förslaget, som i detta fall, 
berör samtliga företag i alla branscher. 
Likaså hade det varit behövligt med en 
beskrivning av de kostnader som särskilt 
små företag i olika branscher kan komma 

att drabbas av med anledning av förslaget, 
liksom en beskrivning av förslagets effekter 
på konkurrensen mellan företag. I avsaknad 
av dessa uppgifter är konsekvensutredning-
en enligt Regelrådets bedömning bristfällig.  
       
       
      
    
      Läs hela yttrandet här

Fordonskomponentgruppen (FKG) 
välkomnar förslaget om tvingande 
betalningstider på maximalt 30 dagar. 
Svensk Handel motsätter sig däremot 
förslaget i dess helhet.

FKG menar att tvingande betalningstider 
skulle leda till ett sundare affärsklimat. Ef-
fekten av den gällande avtalsfriheten resul-
terar ofta i missbruk av förhandlingsöver-
tag, vilket är utbrett inom fordonsindustrin. 
Effekten av den indirekta kreditgivning som 
gällande regler leder till blir att små- och 
medelstora företag  tvingas agera bank.   
Enligt FKG försöker stora beställare  att 

skriva in klausuler om långa betalningsti-
der i nya inköpsavtal. Av den anledningen 
anser FKG att det är viktigt med tydliga 
övergångsbestämmelser som begränsar 
ingångna avtals giltighet över tiden.

Svensk Handel anser i stället att frihet 
att avtala om affärer och transaktioner i 
näringslivet och i handeln är en fundamen-
tal och nödvändig förutsättning för en väl 
fungerande marknadsekonomi. Inom ett 
flertal branscher inom handeln, exempelvis 
bokhandlar- och leksaksbranschen, sker 
betalningarna till leverantörerna först när 
slutkonsumenten har betalat för varan. 

Åsikterna går isär

Enligt Svensk Handel överlever många 
av dessa företag bara genom att deras 
leverantörer erbjuder långa betalningstider. 
Med den föreslagna lagändringen skulle 
dessa företag få betydande svårigheter att 
ordna med krediter på annat håll.
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http://www.regelradet.se/remissvar/yttrande-over-justitiedepartementets-promemoria-tvingande-regler-om-betalningstider-i-naringslivet/
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm
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Den 3-4 juni 2013 anordnade Näringsde-
partementet tillsammans med OECD och 
Tillväxtverket en konferens/workshop i 
Stockholm med fokus på regelförenk-
lingsarbetet.   

OECD Regulatory Policy Committee har till 
uppgift att bistå medlemmar och andra med 
att bygga upp och stärka kapaciteten för 
lagstiftningsreformer. under dagarna utbytte 
medlemsländerna erfarenheter och diskute-
rade  genomförandet av OECD:s ”Recom-
mendation of the council on regulatory

policy and governance”. Regelrådet del-
tog i konferensen och kanslichef Chris-
tina Fors deltog även som kommentator i 
seminariet som behandlade princip 4 om 
konsekvensutredningar. OECD:s rekom-
mendation antogs i mars 2012 och för-
väntas bli implementerad i alla medlems-
länder. uppföljning av implementeringen 
ska göras av OECD före mars 2015. 
     
     
     Läs hela rekommendationen här

26 juni
Regelrådet sammanträder
21 aug
Höstens första sammanträde efter 
sommaruppehållet
5 sep
Regelrådet sammanträder
18 sep
Regelrådet sammanträder

Regelrådet bedömer om förslag till reg-
ler utformas så att de uppnår sitt syfte 
på ett enkelt sätt och till en relativt sett 
låg administrativ kostnad för företag. 
En annan viktig del är att titta på om 
konsekvenserna för företag är tillräck-
ligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

jordbruksverkets förslag till ändring av 
föreskrifter om bekämpande av salmonella 
hos djur.

 Tillstyrker
 Bristfällig utredning

transportstyrelsens förslag til föreskrifter om 
körkort.

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om 
livsmedelshygien.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

 
Finansdepartementets promemoria viss 
kreditgivning till konsumenter

 Tillstyrker
 Godtagbar utredning

Skogsstyrelsens förslag på ändringar av 
föreskrrifter och allmänna råd om skogs-
vårdslagen.

 Avstyrker
 Bristfällig utredning

     Läs mer på www.regelradet.se
     

Expertmöte om 
regelförenkling

Nikolai Malyshev, Head, Regulatory Policy 
Division, Public Governance and Territorial 
Development Directorate, OECD. 

Varför en rekommendation och vad är de 
viktigaste inslagen i rekommendationen?
- OECD presenterade 2012 en ny rekom-
mendation om regelpolicy och styrning. Den 
nya rekommendationen innebär en upp-
datering och utvidgning av tidigare rekom-
mendationer och principer på området. 
Rekommendationen speglar en systematisk 
tillämpning av regelreformering och betonar 
vikten av samordning, samråd, kommunika-
tion och samarbete i hela regelgivningspro-
cessen. 

Vilka av de tolv principerna skulle du 
säga är viktiga i ett svenskt samman-
hang? 
- Det finns ett stort engagemang från den 
svenska regeringen att föra regelförbätt-
ringsagendan framåt vilket är mycket positivt 
för Sveriges internationella konkurrenskraft. 
Det var rätt av Sverige att fokusera på regel-

förenkling för företag och att använda det-
ta som en motor för att föra dagordningen 
framåt. Regeringens nuvarande policy 
behöver dock utvidgas till att omfatta även 
andra samhällsgrupper. Detta om denna 
ska kunna adressera alla frågor som är 
relevanta för en övergripande regelpolicy 
för strategi och styrning.

Vad hoppas OECD uppnå med ex-
pertmötet “The 5th Expert meeting on 
Measuring Regulatory Performance” i 
Stockholm?
- Att vi tillsammans ska kunna identifiera 
effektiva metoder och prioriteringar för 
genomförandet, samt diskutera hinder och 
sätt att övervinna dem.

Nikolai Malyshev

Nästa nummer av Regelrätt kommer ut 
i september. Kansliet är bemannat hela 
sommaren så tveka inte att kontakta 
oss!

regelradet@regelradet.se
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