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Diarienummer: N2019/01251/KSR 
 
Remissvar avseende Tillväxtverkets utredning av vissa frågor i anslutning till 
promemorian Krav på rapportering av betalningstider 
 
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat 
industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom 
innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. 
Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar 
produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vattenfall ägs av svenska 
staten. 
 
Vattenfall tackar för möjligheten att få lämna synpunkter. 
 
Inledningsvis vill vi lyfta att till detta remissvar ska även de synpunkter som Vattenfall 
lämnade 2018-05-21 på remissen (Dnr N2017/07725/KSR) beaktas. Med referens till 
synpunkter lämnade i remissvaret avseende Promemorian - Dnr N2017/07725/KSR vill vi 
återigen poängtera att trots att såväl promemoria som denna utredning refererar till den 
överenskomna Koden, skiljer sig rapporteringsförslaget och Koden åt på ett antal 
avgörande punkter. I realiteten innebär det att den rapportering som kommer att begäras 
in i flera avseenden inte kommer att mäta det som implementeringen av Koden är avsett 
att åstadkomma. Ett antal definitioner och begrepp av betydelse har exkluderats samt 
flera rapporteringsparametrar utöver de som anges i Koden har lagts till. Konsekvensen 
av diskrepansen är att Kodens relevans blir mycket osäker och implementering samt 
spridning riskeras. Vi ser också risken att rapporteringen kan bli missvisade och inte 
tillförlitlig och därmed leda till fel slutsatser. Vi förespråkar en frivillig överenskommelse 
när det gäller företagens rapportering baserat på den frivilliga kod-överenskommelsen och 
är villiga att tillsammans med andra storföretag som anslutit sig till koden att ta fram ett 
enkelt förslag på rapportering/uppföljning av koden. 
 
Med anledning av att Vattenfall givits tillfälle att yttra sig över Promemoria; Krav på 
rapportering av betaltider, Dnr N2019/01251/KSR, vill Vattenfall anföra nedanstående 
synpunkter på de frågeställningar och förslag/slutsatser som denna 
kompletteringsutredning redovisar. 
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Definition av begreppet “rapporteringsskyldigt företag”  

Att göra gränsdragningen för rapporteringsskyldiga företag på endast antal anställda utan 
att beakta omsättning och om företag ska kunna rapportera enskilt eller som en del av en 
koncern riskerar att bli missvisande och kostnadsdrivande. En definition bör utformas där 
både antal anställda och omsättning beaktas, med innebörden att om endera av 
kriterierna är uppfyllda så blir företaget rapporteringsskyldigt. Dessutom bör rapportering 
konsoliderat på koncernnivå tillåtas.  
 
Vattenfall är en koncern, där ett mindre antal av de i koncernen ingående bolagen har fler 
än 250 anställda, men ett större antal av bolagen i koncernen har en avsevärd 
omsättning. Nuvarande förslag skulle innebära att ett stort antal transaktioner med SME 
företag som bolag inom koncernen har inte skulle omfattas av rapporteringsskyldigheten. 
Att endast ange antalet anställda som krav för att ingå i gruppen rapporteringsskyldigt 
företag innebär en risk för att ett sort antal företag med en avsevärd omsättning inte blir 
rapporteringsskyldiga enligt förslaget, trots att de har ett stort antal leverantörer bestående 
av små och medelstora företag. 
 
Dessutom bör rapportering på en konsoliderad koncernnivå tillåtas i de fall där det är eller 
kan anses lämpligt. Om det inte blir tillåtet måste rapportering ske enskilt från varje bolag 
inom en koncern, vilket bl.a. kommer att medföra en större administration utan 
motsvarande nytta. En inköpsfunktion är, som inom Vattenfall koncernen, ofta centralt 
organiserad och därmed det gemensamma gränssnittet gentemot leverantörsmarknaden, 
även om kostnad/omsättningen uppstår i enskilda bolag inom koncernen. Mer lämpligt 
vore därför enligt Vattenfalls uppfattning att en koncerns svenska bolags inköp från 
svenska SME-företag skulle vara det som ska omfattas av ett rapporteringskrav, dvs att 
en rapportering bör vara möjlig som täcker alla svenska bolag som ingår i koncernen.  
 
Kostnader för att administrera rapporteringen 

Vår bedömning är att utredarna kraftigt underskattar komplexiteten och kostnaden för 
rapporteringsskyldiga bolag att införa rapportering enligt förslaget. 
Anpassningen av systemmiljöer är väsentligt mer omfattande och krävande än det som 
förespeglas i rapporten, då de föreslagna kraven på rapportering kräver omfattande 
justeringar av IT-systemen. Såsom anges i promemorian innehåller dagens system inte 
den data som är nödvändig för att tillmötesgå de krav på rapportering som föreslås.  
Tillika bedöms kostnaden att administrera rapporteringen som väsentligt högre än de 
exempel som ges i promemorian. Som exempel finns idag ännu ingen tillförlitlig datakälla 
med uppgifter som kan användas för att kunna särredovisa betaltider var för sig för 
företag som har 0-9 anställda, 10-49 anställda respektive 50-249 anställda. 
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Sammanfattande synpunkter  

Vi förordar fortsatt att fullt fokus läggs på implementering av den frivilliga 
uppförandekoden, vilket skulle åstadkomma den effekt som ursprungligen efterfrågades, 
dvs korta betalningsvillkoren i svenskt näringsliv med fokus på de små och medelstora 
företagen. Rapportering konsoliderat på koncernnivå bör tillåtas, vilket vi håller på att 
implementera just nu. Nya omfattande krav på obligatorisk rapportering är i sig inte det 
som driver på en förbättring för SME-företagen enligt vår uppfattning. Istället är 
implementeringen av uppförandekoden det som snabbast har en reell effekt för dessa och 
därmed är det som man bör fokusera på. Rapporteringen bör inte ha andra definitioner än 
uppförandekoden, och rapporteringen skulle enligt bolagets uppfattning kunna begränsas 
till att rapportera andel procent av SME-företag som företagen betalar på 30 dagar eller 
mindre, baserat på andel SME-leverantörer med avtalade betalningsvillkor vid 
informationstillfället.  
 
Med vänlig hälsning, 
 
Vattenfall AB 
 

 
Cecilia Hellner 
Chef Public & Regulatory Affairs Sweden 
 
 
 


