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Sveriges Byggindustriers yttrande:
Krav på rapportering av betalningstider (Promemoria)
Sveriges Byggindustrier är de enskilda byggföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation och
organiserar drygt 3500 bygg-, anläggnings- och specialföretag.
Sveriges Byggindustrier har tagit del av rubricerad remiss och vill framföra nedanstående
synpunkter.

Sammanfattning
Sveriges Byggindustrier avstyrker förslaget om krav på rapportering av betalningstider i dess
helhet.
Långa betalningstider förekommer även inom byggbranschen, men rapporteringskravet är inte ett
ändamålsenligt sätt att komma tillrätta med problematiken. De eventuella positiva effekter som
rapporteringskravet skulle kunna tänkas få på betalningstider är så pass begränsade och osäkra
att de inte väger upp den administrativa börda som rapporteringskravet åsamkar de företag som
drabbas av det. Istället är frivilliga åtgärder att föredra.

Generella synpunkter
Ökad administration gynnar ingen och måste vägas upp av en tydlig nytta
Det är ofrånkomligt att ett krav på rapportering är förenat med en omfattande administrativ
börda för de rapporteringsskyldiga företagen. Något som i slutändan lär drabba alla aktörer i
branschen inte minst då ökad administration är kostnadsdrivande. Således måste behovet av ett
rapporteringskrav vara väl underbyggt och nyttan tydlig för att kravet ska vara motiverat.
Eftersom endast ett fåtal företag i byggbranschen skulle träffas av rapporteringskravet är det dock
tveksamt om de inrapporterade uppgifterna skulle ge en rättvisande bild över hur
betalningstiderna utvecklas. Vidare är fakturahanteringen i byggbranschen både omfattande och
komplex. Således skulle rapporteringskravet orsaka de rapporteringsskyldiga företagen mer
administration och högre kostnader än enligt den uppskattning som gjorts i promemorian. Detta
samtidigt som det finns en överhängande risk att redovisade uppgifter ändå blir missvisande givet
att komplexiteten medför att fakturor inte sällan behöver krediteras och justeras. Slutligen tycks
det företrädesvis heller inte vara de företag som träffas av rapporteringskravet som utnyttjar sitt
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storleksövertag och pressar fram långa betalningstider eller betalar för sent. Alltså riskerar
rapporteringskravet att träffa fel aktörer.
Sammantaget är Sveriges Byggindustriers uppfattning att nyttan med rapporteringskravet inte
tycks vara så stor att den väger upp de negativa aspekterna och gör förslaget ändamålsenligt.
Ett frivilligt initiativ är att föredra
Att långa betalningstider förekommer och påverkar i vart fall mindre företags likviditet är i
förlängningen till nackdel för byggbranschen i stort. Redan härigenom finns ett naturligt
incitament till förändring. Ytterligare incitament finns i hotet om tvingande åtgärder. Då det finns
flera incitament till förändring bör förändring företrädesvis kunna ske genom frivilliga åtgärder.
Sveriges Byggindustrier är således positiv till det pågående arbetet med uppförandekoden.
Initiativet kan tänkas gynna näringslivet i stort på villkor som fungerar för alla. I detta skede
borde fokus och resurser ligga på arbetet med uppförandekoden och dess genomslagskraft istället
för på åtgärder som orsakar ytterligare administration. Först om det visar sig att det inte fungerar
att låta företagen självreglera sina betalningsvillkor bör ytterligare åtgärder övervägas.

Frågor med anledning av detta remissvar kan ställas till
Rakel Frölich, tfn 08-698 58 52
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