
Dröjsmålsränta
Om din kund betalar för sent får du gå försiktigt fram. Fast du har all rätt att 
skicka en räntefaktura, görs inte det direkt. Du vill inte  störa din kund så att 
de byter leverantör.

‣ Ring upp och fråga om något har blivit fel.

‣ Skicka ett ”snällt” påminnelsebrev där företaget upplyser kunden om
att betalning ej skett.

‣ Skicka en dröjsmålsräntefaktura.

Tid
Det är begreppet ”i tid” som definierar om fakturan betalts i tid. På en faktura 
står alltid  ett fakturadatum, d v s när fakturan är skriven. På de flesta faktur-
or står även när fakturan ska vara  betald. Om det saknas är det räntelagens 
30 dagar som gäller.

Lån
När din kund betalar sin faktura för sent uppstår ett lån motsvarande den ute-
stående betalningen, d v s det belopp inklusive moms som  ännu ej betalts in 
till ditt konto. Kunden kan då få betala dröjsmålsränta.

Räntelagen
Räntelagen reglerar räntesatsens storlek och fakturans kredittid. Enligt lagen 
har ett företag rätt till ersättning om deras kund betalar efter 30 dagar. Det 
kan då debitera referensränta + 8 %. Referensräntan är en räntesats som 
fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari 
och den 1 juli. I skrivande är referensräntan 0,5 %.

Dispositiv
Eftersom räntelagen är dispositiv kan parterna  avtala bort räntelagens ränte-
tak och komma överens om andra kreditvillkor. Det är då viktigt att parterna 
har ett separat och skriftligt avtal för att undvika onödiga missförstånd fram-
över. Det räcker inte att bara skriva ett nytt kreditvillkor på fakturan.

Efter betalning
Det är först när din kund betalt in fakturan som du med säkerhet vet antal 
försenade  dagar och kan räkna ut dröjsmålsräntan. Om förseningen är ut-
dragen är det brukligt att företaget skickar en räntefaktura i förväg för att 
markera. Då med en uträknad ränta t o m  en viss förfallodag längre  fram i 
tiden.

Räkna ut dröjsmålsräntan
Dröjsmålsräntan [D] i kronor består av tre variabler,

K = Kreditbelopp.
A = Antalet dagar mellan betalningsdag och förfallodag.
R = Dröjsmålsräntesats i %.

R = K x [A ÷ 360] x R [KAR] = kapital x [antal dgr ÷ 360 dgr] x räntesats.

Moms
Det utgår ingen moms på en räntefaktura.
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Konto Namn Debet Kredit

2440 Leverantörsskulder x

8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder x

Räntedagsbasen
När du använder dig av 360 dagar/år räknar du med att varje månad har 30 
dagar. När du använder dig av 365 dagar/år räknar du med varje månads fak-
tiska antal dagar.

Exempel
Vattenlandet AB har tvingats dröja  med sin betalning till ODE AB, Fakturan 
inkl. moms är på 100 000 kr och dröjsmålsräntan är 15 %. Fakturan som 
skulle vara betald den 15 maj betalas den 20 juli.

R = K x [A ÷ 360] x R [KAR] = kapital x [antal dgr ÷ 360 dgr] x räntesats.

Baserat på 360 dagar

Maj 15 dgr
Jun 30 dgr
Jul 20 dgr

Tot = 65 dgr

Dröjsmålsränta 
= 100 000 x [65 dgr ÷ 360 dgr] x 0,15. 
= 2 708 kr [avrundat].

Baserat på 365 dagar

Maj 16 dgr
Jun 30 dgr
Jul 20 dgr

Tot = 66 dgr

Dröjsmålsränta 
= 100 000 x [66 dgr ÷ 365 dgr] x 0,15. 
= 2 712 kr [avrundat].

Bokföring
Du bokför en dröjsmålsränta på konto 2440 [K] och konto 8422 [D].
Det läggs inte på någon moms på en dröjsmålsräntefaktura.
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Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 130 000

3010 Försäljning 104 000

2611 Utgående moms 26 000

Konto Namn Debet Kredit

1510 Kundfordringar 995

8313 Ränteintäkter från kortfristiga fordringar 995

Exempel - inkomst
Honky Dory AB har sålt konsulttimmar till Black Velvet AB. Företaget skriver 
ut och skickar en faktura till sin kund, 130 000 kr inkl. moms 26 000 kr.

Parterna  har kommit överens om kreditvillkoret - 30 dagar annars referens-
ränta + 14 %. I skrivande stund är referensräntan 0,5 %.

Exempel - inkomst
Tyvärr har företagets kund Black Velvet AB fått likviditetsproblem som tvingar 
dem dröja med sina utbetalningar. Honky Dory AB har dock tur, Black Velvet 
AB inbetalar hela fordran efter 19 dagar.

Det innebär att Black  Velvet AB beslutar sig för att skriva en ny faktura, en 
dröjsmålsräntefaktura på upplupen dröjsmålsränta.

1.
Tag fram den ränta som gäller.
- Ränta = 0,5 [referensräntans nivå] + 14 [räntesats] = 14,5 %.

2.
Tag fram den ursprungliga fordran [kapitalet].
- Kundfordringar = 130 000 kr.

3.
Räkna ut antal dagar som fakturan varit obetald efter de första 30 dagarna.
- Antal dagar = 19 dagar.

4.
Tag fram vilken räntedagsbas som gäller.
- Räntedagsbas = 360 dagar [19 dgr ÷ 360 dgr].

5.
Räkna ut dröjsmålsräntan.
R = K x [A ÷ 360] x R [KAR] = kapital x [antal dgr ÷ 360 dgr] x räntesats.
 
= 130 000 x [19 dgr ÷ 360 dgr] x 0,145.
= 995 kr [avrundat].

6.
Bokför ny fordran och upplupen dröjsmålsränta. Ingen moms.
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sms-lån
Enligt  en artikel i Dagens Industri 2012 kunde  bara  25 % av de tillfrågade 
räkna  ut kostnaden på ett sms-lån - 1 000 kr under 10 månader med en ränta 
på 691 %.

Antal dagar
R = K x [A dgr ÷ 360 dgr] x R [KAR] = kapital x [antal dgr ÷ 360 dgr] x räntesats.

Antal månader
R = K x [A mån ÷ 12 mån] x R [KAR] = kapital x [antal mån ÷ 12 mån] x räntesats.

Baserat på 10 mån
= 1 000 x [10 mån ÷ 12 mån] x 6,91. 
= 5 758 kr.

Baserat på 300 dagar
=1 000 x [300 dgr ÷ 360 dgr] x 6,91. 
= 5 758 kr.
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