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REMISSYTTRANDE 

Almega ber härmed att få lämna sitt yttrande över promemorian ”Tvingande 

regler om betalningstider i näringslivet (Ju 2013/557/L2)”. 

Bakgrund 

Almega organiserar nära 60 olika tjänstebranscher med över 10 000 medlemmar. I 

medlemsföretagen arbetar över 500 000 medarbetare. En stor grupp av 

medlemsföretagen verkar som underleverantörer till andra företag i olika sektorer. 

Det gäller såväl kunskapsintensiva näringar som serviceintensiva, små företag 

som stora. I ett antal av dessa branscher är långa betalningstider som inte har en 

grund i naturliga affärsmässiga omständigheter ett stort problem. Det innebär 

exempelvis att många teknikkonsulter, IT konsulter, serviceentreprenörer och 

bemanningsföretag får en negativ påverkan på sin likviditet när intäkter fördröjs 

medan lönekostnader hänförliga till uppdraget måste betalas varje månad. 

Effekten kan bl.a. bli att en möjlig expansion eller kompetensutveckling inte kan 

förverkligas. Konkurrenskraften påverkas negativt för företag som många gånger 

konkurrerar på en internationell marknad.  

Problemet med långa betalningstider är i huvudsak begränsat till ett antal 

beställare främst inom industrin. Detta verifieras av att den genomsnittliga 

betalningstiden i Sverige ligger under 30 dagar. 

Därför blir ett ställningstagande för Almegas del en avvägning mellan intresset av 

en fortsatt avtalsfrihet som viktig huvudprincip, och en föreslagen tvingande regel 

om betalningstider, som sett till de områden där problemen med omotiverat långa 

betalningstider finns, kunde var motiverat. Dessutom finns nu en tvingande regel 

om betalningstider redan beslutat för offentlig sektors köp.   

Ställningstagande 

Almegas slutsats är att intresset för avtalsfrihet väger tyngre än en tvingande 

lagstiftning. Risk finns också för en negativ påverkan på internationell 

konkurrenskraft. Däremot är direktivets förslag om en sextio dagars regel klart 

negativ för medlemsföretagen och näringslivet i stort eftersom det skulle kunna 

uppfattas som en rekommendation om förlängda betalningstider utifrån dagens 

situation i Sverige.   
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Generellt sett är korta betalningstider eftersträvansvärt. En sund grundprincip 

måste vara att en vara och tjänst betalas så snart möjligt efter leverans och att 

varje företag är ansvarigt för att finansiera sin egen verksamhet.  

Vi menar också att frågan om långa betalningstider inte är tillräckligt utredd i 

betänkandet SOU 2012:11 Ju 2012/2869/L2. De lagbestämmelser som idag finns 

för att motverka oskäliga avtalsvillkor är inte tillräckliga för att komma tillrätta 

med problematiken med långa betalningstider inom ramen för bibehållen 

avtalsfrihet. Det bör därför utredas hur lagstiftningen kan stärkas. En djupare 

utredning om problembilden med långa betalningstider borde också genomföras 

vilket skulle kunna leda fram till förslag som bättre kan adressera problemen där 

de föreligger.  
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