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Syfte
Syftet med en dröjsmålsränta är att påskynda kundbetalningar och att motverka att kunden använder ditt företag som billig kreditgivare.

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 %. I skrivande stund har Riksbanken satt
referensräntan till 1%, men den räntan förändras dock över tiden.

Centrala begrepp
Dröjsmålsräntan konstrueras utifrån ränta, antal dagar betalningen uteblir och
kreditbelopp. Räntelagen reglerar två centrala begrepp,
‣ Dröjsmålsräntan
Räntesatsen uttryckt i procent, t ex 8%.
‣ Förfallodag
Från när en faktura senast ska betalas, t ex 30 dagar.

Dispositiv
Räntelagen är dispositiv. Det innebär att två samarbetspartner kan avtala bort
lagens paragrafer för egna skriftligt avtalade kreditvillkor om räntesats och
förfallodag.
Fördelen med att skriva avtal är att du kan hålla en högre räntesats och
dessutom kräva dröjsmålsränta tidigare än 30 dagar.
Räntelagen 1§
Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet.

Ej avtalat kreditvillkor
Även om inget avtal har träffats i förväg gäller räntelagens regler.
Om du missat avtala om kreditvillkor som t ex förfallodag och dröjsmålsränta
är du ändå skyddad av räntelagen. Om kunden betalar för sent kan du begära
dröjsmålsränta motsvarande referensränta + 8 procentenheter från och med
30 dagar efter fakturadatum.
Räntelagen 4§
I fordringsförhållanden mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet
skall ränta betalas enligt första stycket utan att det när kravet framställs
behöver anges att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta.

Förfallodag
En faktura förfaller normalt till betalning 30 dagar efter den har skrivits. Du
får då kräva dröjsmålsränta från och med dag 30.
Räntelagen 2§
Ränta på fordran utgår ej för tid innan fordringen är förfallen till betalning.
Räntelagen 2a§
En fordran på betalning för en vara eller tjänst i ett förhållande mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet förfaller till betalning senast 30
dagar efter det att borgenären har framställt krav på att fordringen betalas.
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Räntelagen 3§
Försittes betalningstiden för fordran vars förfallodag är bestämd i förväg, utgår ränta på fordringen från förfallodagen.

Fakturan
Räntelagens bestämmelser gäller oavsett om dessa kreditvillkor är inskrivna
på fakturan eller ej.
Räntelagen 4§
I fordringsförhållanden mellan näringsidkare i deras yrkesmässiga verksamhet
skall ränta betalas enligt första stycket utan att det när kravet framställs
behöver anges att underlåtenhet att betala medför skyldighet att utge ränta.

Förseningsavgift
Från och med 16 mars 2013 har du rätt att debitera en förseningsavgift med
450 kronor. Rätten till förseningsavgiften inträder med automatik i samma
ögonblick som ditt företag har rätt till dröjsmålsränta. Du skickar en ny faktura på 450 kronor med texten förseningsavgift. Det utgår ingen moms.

Annan räntesats
Ett företag kan inte själv bestämma och ensidigt sätta en högre dröjsmålsränta än den räntelagen föreskriver. För detta krävs en gemensam viljeyttring
från båda parter genom skriftligt avtal.
Räntelagen 1§
Lagen gäller i den mån inte annat är avtalat, utfäst eller särskilt föreskrivet.

Dröjsmålsräntan
Räntelagen styr storleken på dröjsmålsräntan som definieras som Riksbankens referensränta + åtta procentenheter [juli 2014].
Räntelagen 6§
I fall som avses i 3 eller 4 § beräknas ränta för år enligt en räntefot som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § med ett tillägg av
åtta procentenheter.

Referensränta
Riksbanken fastställer ny referensräntan varje halvår. Referensräntans utveckling från 2010.
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För aktuell referensränta gå till Riksbankens webbplats www.riksbanken.se.
Räntelagen 9§
Referensräntan enligt denna lag fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av Riksbanken.
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Räntetak
Det finns inget räntetak utan parterna kan avtala om vilken ränta som helst.
Vissa företag, bl a postorderföretag tar 35 procent i dröjsmålsränta. Det är
inte olagligt.

Moms
Eftersom din ursprungliga kundfordring innebär försäljning + utgående moms
ska dröjsmålsräntan beräknas hela det fakturerade beloppet, d v s försäljning
inkl. moms.
På det fakturerade dröjsmålsräntebeloppet utgår ingen moms eftersom den
inte är momspliktig.

Avtal
Det räcker inte med att du skriver betalningsvillkoren på fakturan utan du
måste ingå avtal med din samarbetspartner där kreditvillkoren tydligt anges
och båda parter skriver på.
Om du inte har något gällande avtal med din kund gäller räntelagen och du
kan ta ut referensräntan plus åtta procentenheter efter 30 dagar. Det spelar
ingen roll vad du skriver på fakturan om din kund inte skrivet på ett skriftligt
avtal.
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