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Syftet med detta arbetsdokument är att sammanfatta huvudinnehållet i förslaget och lyfta fram 
ett antal viktiga punkter som kräver noggrant övervägande för att underlätta diskussionen i 
utskottet. Beroende på hur debatten utvecklas kan dessa, eller ytterligare punkter som kommer 
fram vid utskottets överläggningar och vid den miniutfrågning som ska hållas den 
4 november, komma att bli föremål för ändringsförslag från föredraganden, Barbara Weiler.

I. Bakgrund till det föreliggande förslaget

Direktiv 2000/35/EG1, som antogs i maj 2000 och som tillämpas sedan den 8 augusti 2002, 
med syftet att bekämpa sena betalningar vid handelstransaktioner, har i praktiken haft en 
begränsad effekt. I allmänhet är sena betalningar vid handelstransaktioner fortfarande en 
vanlig företeelse i EU med avsevärda skillnader vad gäller betalningstider mellan 
medlemsstaterna.

Sena betalningar påverkar företagens konkurrenskraft och lönsamhet på den inre marknaden. 
Betalningsförseningar kan leda till att annars lönsamma företag med potential går i konkurs. 
Likviditetsproblem för ett företag kan till och med leda till en rad konkurser i hela 
leveranskedjan. Den negativa effekten som sena betalningar medför ökar markant i tider av 
ekonomisk nedgång när det är särskilt svårt att få finansiering.

Det är särskilt små och medelstora företag som påverkas av sena betalningar. De är mer 
utsatta eftersom de har få alternativa källor till kassaflöde, ofta saknar lämpliga 
kredithanteringssystem, inte har tillräckliga resurser för att kunna hantera sena betalningar 
och har begränsad tillgång till alternativ finansiering. 

Undersökningar visar att i stora drag så förekommer sena betalningar ofta inom den offentliga 
sektorn. Enligt en undersökning som genomfördes 2008 var offentliga myndigheter åter 
sämsta betalare i EU, med i genomsnitt 65 dagar för att betala en faktura, jämfört med 
55 dagar för företag. 

Slutligen utgör sena betalningar ett påtagligt hinder för gränsöverskridande handel. Företag är 
mindre villiga att delta i gränsöverskridande handel av den anledningen att osäkerheten och 
indrivningskostnaderna ökar avsevärt. Många gäldenärer anser dessutom att risken är mindre 
för att deras anseende eventuellt tar skada när borgenärer och gäldenärer befinner sig i olika 
medlemsstater.

II. Problembeskrivning

Europeiska kommissionens konsekvensanalys2 har fastställt ett antal orsaker till sena 
betalningar vid handelstransaktioner. Dessa orsaker inbegriper marknadens struktur, 
konjunkturen, tillgången till finansiering och budgetrestriktioner, borgenärers och gäldenärers 
interna organisation och avsaknad av effektiva rättsliga åtgärder. Kommissionen noterar att 
flera viktiga bestämmelser i direktiv 2000/35/EG behöver förtydligas då de är svåra att 
tillämpa i praktiken.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG av den 29 juni 2000 om bekämpande av sena betalningar 
vid handelstransaktioner, EGT L 200, Vol. 43, 8.8.2000, s. 35.
2 KOM (2009)0126, SEK (2009)0315.
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Dessa orsaker är sammanlänkade och kan inte behandlas enbart på EU-nivå. För vissa viktiga 
aspekter av dessa orsaker saknar EU behörighet att agera. Ett direktiv som syftar till att ge de 
rättsliga åtgärderna mot sena betalningar större genomslagskraft är dock ett viktigt steg mot 
lösningen av problemet med sena betalningar.

III. Kommissionens förslag

Denna omarbetning av direktiv 2000/35/EG syftar till att ge de rättsliga åtgärderna mot sena 
betalningar större genomslagskraft genom förslag på ett antal väsentliga ändringar:

I förslaget införs rätten till indrivning av administrativa kostnader till följd av sena 
betalningar. Indrivningskostnaderna uppgår till ett fast belopp på 40 euro för en skuld på 
mindre än 1 000 euro, ett fast belopp på 70 euro för en skuld på mer än 1 000 euro men 
mindre än 10 000 euro, och en summa motsvarande 1 procent om skulden är på mer än 
10 000 euro (se artikel 4.3). 

Utöver rätten till indrivning av administrativa kostnader som nämns ovan, ska borgenären ha 
rätt att få skälig ersättning för alla återstående indrivningskostnader (se artikel 4.2).

När det gäller offentliga myndigheter syftar förslaget till att minska betalningstiderna genom 
att harmonisera företagens betalningstider för offentliga myndigheter till 30 dagar. 
Kommissionen går med på en längre betalningstid endast på två villkor: att ”gäldenären och 
borgenären särskilt har kommit överens om det” och att ”det är vederbörligen motiverat på 
grundval av särskilda omständigheter, t.ex. ett objektivt behov av att fördela betalningen över 
en längre tid” (se artikel 5.4).

Dessutom syftar förslaget till att motverka sena betalningar från offentliga myndigheter 
genom att en schablonersättning införs från första dagen av förseningen som motsvarar 
5 procent av det fakturerade beloppet. Denna ersättning är utöver dröjsmålsränta och 
förseningsavgifter enligt artikel 4.

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa åtgärder är dispositiva för företag, så till vida att de har 
rätt att vidta åtgärderna, men behöver inte göra det. 

Genom artikel 6 i förslaget skärps bestämmelserna om grovt oskäliga avtalsvillkor. Där 
fastställs bl.a. att ett avtalsvillkor om att dröjsmålsränta inte får tas ut alltid anses som grovt 
oskäligt.

Enligt artikel 9 ska medlemsstaterna säkerställa att en exekutionstitel kan erhållas inom 
90 kalenderdagar från den dag då borgenären väckte talan om en obestridd fordran.

Artikel 1.2 avskaffar möjligheten att undanta räntefordringar på mindre än 5 euro.

IV. Föredragandens allmänna anmärkningar

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag eftersom det förbättrar funktionen av den 
inre marknaden, särskilt situationen för små och medelstora företag. 
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Föredraganden observerar att avsaknaden av effektiva rättsliga åtgärder endast är en av 
orsakerna till sena betalningar på den inre marknaden. Resultaten av kommissionens 
konsekvensanalys och bidragen från ett antal aktörer samt flera studier visar att företag ofta 
avstår från att ta ut dröjsmålsränta på grund av försämrade eller förlorade kundrelationer. 
Dessutom är rädslan för att förlora kunden det vanligaste skälet till att inte ta ut 
dröjsmålsränta, enligt kommissionens konsekvensanalys. 

Dessutom noterar föredraganden att samrådet med IPM (Din röst i Europa) och EBTP 
(Europeiska företagspanelen), som man hänvisar till i kommissionens konsekvensanalys, visar 
att företag inte tar ut ränta bland annat därför att de inte känner till att de har rätt att ta ut 
dröjsmålsränta1.

Mot bakgrund av dessa slutsatser konstaterar föredraganden att det är tydligt att det inte är 
tillräckligt att behandla endast en av orsakerna till problemet. Sena betalningar kan endast 
bekämpas med en rad kompletterande åtgärder. Dessa åtgärder bör inbegripa 
informationskampanjer riktade mot företag, i synnerhet små och medelsstora företag, i syfte 
att informera dem om deras rättigheter. Praktiska åtgärder som underlättar iakttagandet av 
tidsfrister, såsom användning av elektroniska fakturor, bör främjas. Föredraganden ger också 
sitt stöd till tillämpningen av positivt och negativt namngivande av betalare och spridningen 
av bästa metoder för att främja att tidsfrister iakttas. 

Endast om dessa åtgärder ger en kombinerad effekt kan man eventuellt få till stånd en ny 
kommersiell kultur där man är mer benägen att iaktta tidsfrister och där sena betalningar anses 
vara ett oacceptabelt agerande där kunden missbrukar sin ställning och ett kontraktsbrott 
snarare än ett normalt arbetssätt. Omarbetningen av direktivet om sena betalningar utgör ett 
viktigt steg i rätt riktning, men den får inte vara den enda åtgärden.

Föredraganden vill mer utförligt diskutera förbättringar av följande aspekter i kommissionens 
förslag:

1. Differentierad behandling av offentliga myndigheter och företag

Föredraganden anser att man ytterligare bör diskutera behovet av differentierad behandling av 
offentliga myndigheter och företag. 

Föredraganden erkänner att offentliga myndigheter skiljer sig från företag vad gäller 
budgetplaneringsprocesser och tillgång till finansiering. Det är dock inte självfallet att dessa 
skäl är tillräckliga för att tillämpa olika system för offentliga myndigheter och företag som 
skiljer sig åt kraftigt i fråga om betalningstider och påföljder. Föredraganden anser att 
affärsförbindelser mellan ett företag och en offentlig myndighet på många sätt liknar 
affärsförbindelserna mellan två företag.

Som ett alternativ vill föredraganden undersöka möjligheten att tillämpa reglerna för 
offentliga myndigheter även på allmännyttiga företag (till exempel inom vatten- och 
energisektorn). 

                                               
1 KOM (2009)0126, SEK (2009)0315, s. 9.
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2. Gränser för ersättning av indrivningskostnader (artikel 4.1) 

Artikel 4 föreskriver att borgenärer ska ha rätt till indrivning av administrativa kostnader till 
följd av sena betalningar. Föredraganden anser att ersättningen för interna administrativa 
kostnader bör vara tillräckligt hög för att uppmuntra borgenärer att kräva tillbaka pengarna 
och avskräcka gäldenärer från att betala sent även när det gäller låga belopp. Därför kan 
40 euro anses vara skälig kompensation för indrivning av en skuld på mindre än 1 000 euro, 
även om det förfallna beloppet är så lågt som 5 euro. Man kan dock ifrågasätta om en 
betalning på motsvarande 1 procent av skulder på 10 000 euro eller mer är berättigad. 
Indrivningskostnaderna är i princip lika höga för både låga och höga skuldbelopp. 
Föredraganden anser att man ytterligare bör diskutera gränserna ur ett 
proportionalitetsperspektiv. 

3. Definition av ”återstående” indrivningskostnader (artikel 4.3)

Föredraganden vill att begreppet ”återstående” indrivningskostnader förtydligas. Termen 
”indrivningskostnader” kan tolkas olika i olika medlemsstater, till exempel avseende om 
indrivningskostnaderna inbegriper lön till anställda eller ej. Föredraganden anser att ett 
förtydligande (till exempel i form av ett skäl) av vad dessa kostnader kan inbegripa skulle 
vara till fördel. 

Detta skulle stärka den harmoniseringseffekt som förslaget förväntas ge och tillhandahålla 
mer förutsägbarhet för gäldenären, med hänsyn till att det, förutom det faktum att beloppet 
bör ligga inom gränsen för vad som är ”skäligt”, inte finns något konkret tak för hur stort 
belopp borgenären har rätt att ta ut för ytterligare indrivningskostnader.

4. 5 procent schablonersättning från offentliga myndigheter (artikel 5.5)

Artikel 5 föreskriver en schablonersättning motsvarande 5 procent av det förfallna beloppet 
vid sen betalning från en offentlig myndighet. Denna ersättning är utöver dröjsmålsräntan och 
förseningsavgifter. Föredraganden önskar undersöka om 5 procent är en lämplig lösning.

5. Förslagets inverkan på offentliga sjukhus

Föredraganden anser att det är viktigt att se till att förslaget inte resulterar i diskriminering 
mellan privata och offentliga sjukhus. Hon föredrar en lika behandling av privata och 
offentliga sjukhus avseende reglerna för sena betalningar. 

V. Slutsats

Föredraganden har i detta arbetsdokument försökt lyfta fram några viktiga punkter. Medan 
föredraganden förbehåller sig rätten att lyfta fram andra punkter efter ytterligare behandling 
av kommissionens förslag, är avsikten på det här stadiet att skapa en debatt om förslagets 
förtjänster och de nya eller alternativa metoderna vars huvuddrag anges i detta dokument. 


