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  BELGIEN

Landkod: BE
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: C:a 1.200.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 30–60 dagar.

Betalningsmoral: Trög.

Verklig betaltid: C:a 50 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Inom vissa branscher vid stora belopp samt betalning inom tre  
  dagar.

Faktureringsvaluta: Inga restriktioner. Fakturering i EUR eller SEK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanligt.

  Dokumentinkasso rekommenderas vid affärer med nya kunder.  
  Remburs rekommenderas vid större affärer.

Garantier: O/D-garantier, direktgarantier samt bank till bank-garantier före- 
  kommer.
  

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
SA/NV Société Anonyme 
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små”  
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut.
 
SPRL/BVBA Société Privée à Responsabilité Limitée 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små”  
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut.

SNC Société en nom Collectif 
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

SCS/EVC Limited Partnership 
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.
  

Specifikation
Förklaringar
O/D-garantier = “On first demand”-garantier, betalbar vid första anfordran.
P/B-garanti = Fullgörandegaranti, lämnas i samband med undertecknande av kontrakt eller före leverans.
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  Sole Proprietorship 
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: God. Bokslut är tillgängligt. Betalningsanmärkningar offentliga.

Kravrutiner och inkasso: 2–3 påminnelser. Telefonsamtal vanligt. Det går inte att täcka  
  leveranser via exportkreditförsäkring.

Dröjsmålsränta Enligt lag 7 %. I övrigt avtal mellan parterna. Luxemburg ingen  
  lagstadgad dröjsmålsränta.

Inkassometoder Inkassokrav och rättsliga åtgärder. Domslut inom 8-12 månader.

Preskriptionstid Vanligtvis 10 år.

  DANMARK

Landkod: DK
Valuta: Danska Kronor
Valutakod: DKK
Antal företag i landet: C:a 650.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 15–30 dagar.

Betalningsmoral: God.

Verklig betaltid: C:a 35 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Ovanligt.

Faktureringsvaluta: DKK eller SEK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig och rekommenderas. Dokumentinkasso  
  rekommenderas vid större affärer till nya kunder.

Garantier: P/B-garantier förekommer liksom direktgarantier och bank till  
  bank-garantier.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll ska vara skriftligt angivet senast vid  
  leverans.  
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VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
AS Aksjeselskab 
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt under  
  vissa förutsättningar. 
 
APS Anpartsselskab 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt under  
  vissa förutsättningar.

KA/S Kommanditaktieselskab 
  Ett mellanting mellan vårt Aktiebolag och Kommanditbolag. Bok- 
  slut är tillgängligt. ”Små” bolag behöver endast lämna in förenklat  
  bokslut.

KS Kommanditselskab 
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.
  
  Personlig firma 
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: Varierande.

Kravrutiner och inkasso: 2–3 påminnelser. Telefonsamtal.

Dröjsmålsränta Är enligt lag 7 % över gällande diskonto.

Inkassometoder Indrivning handläggs av advokat eller kreditinstitut.

Preskriptionstid Företag 3 år. Domar och skuldebrev 10 år.

  FINLAND

Landkod: FI
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: C:a 300.000
_________________ 

Betalningsvillkor: Oftast 14 dagar.

Betalningsmoral: God. Bäst i Europa.

Verklig betaltid: C:a 25 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Förekommer i stor utsträckning.

Faktureringsvaluta: EUR.
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Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso rekommenderas vid affärer med nya kunder.  
  Remburs rekommenderas vid större affärer.

Garantier: Direkt- och bank till bank-garantier förekommer.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll medges men varan får inte säljas vidare till  
  tredje man och inte blandas med andra varor.  

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
OYJ/OY Julkinen Osakeyhtiö / Osakeyhtiö (Public Ltd / Private Ltd)
  Motsvarande vårt Publikt respektive Privat aktiebolag. Bokslut är  
  tillgängligt, alla aktiebolag behöver offentliggöra sina bokslut.  
 
AY Auoin Yhtiö (General Partnership) 
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Behöver inte offentliggöra sina  
  bokslut.

KY Kommandiittiyhtiö (Limited Partnership) 
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Behöver inte offentliggöra sina  
  bokslut.

Tmi Toiminimi (Entrepreneurship) 
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: Bristfällig.

  Bokslut är offentliga. Dock är det endast c:a 20 % av Finlands aktie- 
  bolag som skickar in sina bokslut till Handelsregistret i Helsingfors.  
  Betalningsanmärkningar är offentliga.

Kravrutiner och inkasso: Två påminnelser. Tänk på att skicka engelska påminnelser, då allt  
  färre personer i Finland förstår svenska.

Dröjsmålsränta Lagstadgad dröjsmålsränta 14 %.

Inkassometoder Inkassokrav, betalningsföreläggande. Domslut inom 1 år.

Preskriptionstid Preskriptionstiden är i allmänhet 3 år men för domar och skulde- 
  brev 5 år.
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  FRANKRIKE

Landkod: FR
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: C:a 3.200.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 30–60 dagar.

Betalningsmoral: Varierande.

Verklig betaltid: C:a 65 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: 2 % inom vissa branscher men förhandlingsbart.

Faktureringsvaluta: EUR, SEK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso rekommenderas vid affärer med nya kunder.  
  Remburs rekommenderas vid större affärer samt nya affärspart- 
  ners.

Garantier: O/D- samt P/B-garantier förekommer. Säljaren kan ta ut panträtt i  
	 	 varan	(registreras	i	handelsregistret).	Proprieborgen	finns	inte	i	 
  fransk lag.
   

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
SA Société Anonyme
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små” 
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut. 
 
SARL Société à Responsabilité Limitée 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små”  
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut.

SNC Société en nom Collectif 
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

SCA Société en Commandite par Action 
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Sole Proprietorship
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.
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Tillgång på information: God.

  Bokslut är tillgängligt på aktiebolag. Betalningsanmärkningar är  
  offentliga.

Kravrutiner och inkasso: Två påminnelser. Telefonsamtal.

Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta ska anges på fakturan och uppgå till minst 1,5  
  gånger den lagstadgade räntan. Ange exakt förfallodag på fakturan.

Inkassometoder Inkassokrav och rättsliga åtgärder. Domslut inom 1 år.

Preskriptionstid Företag 10 år, domar 30 år.

Övrigt: För att undvika misstag som kan orsaka betalningsdröjsmål, var  
  noga med att ange betalningsvillkoren på franska.

  ITALIEN

Landkod: IT
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: C:a 1.200.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 60–90 dagar. Om parterna inte kommer överens om antalet dagar  
  fastställer lagen 30 dagar från mottagandet av fakturan, eller 30  
  dagar från påminnelse om betalning. Offentliga sektorn har 90  
  dagars betalning enligt lag.

Betalningsmoral: Trög.

Verklig betaltid: C:a 95 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Förekommer sällan.

Faktureringsvaluta: EUR, SEK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso rekommenderas vid affärer med nya kunder.  
  Remburs rekommenderas vid större affärer.

Garantier: O/D-, P/B-garantier samt direktgarantier och bank till bank-garan- 
  tier förekommer.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll ska vara skriftligt och registreras.  
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VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
SPA Società Per Azioni
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt.  
 
SRL Società à Responsabilità Limitata 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt.

SNC Società in Nome Collectivo 
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

SNC Limited Partnership 
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Società Individuale
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: God.

  Bokslut är tillgängligt. Betalningsanmärkningar offentliga. Dock är  
  många företag sena med att lämna in bokslut till de lokala handels- 
  registren.

Kravrutiner och inkasso: 2–3 påminnelser, gärna skrivna på italienska för att undvika miss- 
  förstånd.

Dröjsmålsränta Det är mycket ovanligt, förekommer praktiskt taget inte alls, att  
  acceptera eller skicka dröjsmålsräntefakturor i Italien. Lagstadgad  
  dröjsmålsränta är dock, om parterna inte överenskommit annat,  
  ECB:s referensränta med ett påslag av 7 %.

Inkassometoder Inkassokrav och rättsliga åtgärder. Domslut inom 5 år.

Preskriptionstid Vanligtvis 10 år.

Övrigt: Italienska företag är kända för att medvetet betala för sent. Var noga  
  med att mycket tydligt ange betalningsvillkor samt den svenska  
  bankens SWIFT-konto på offerten och fakturan. Att försöka skapa  
  en personlig relation med kunden kan hjälpa till att minska betal- 
  ningsförseningar.
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  KINA

Landkod: CN
Valuta: Yuan-Renminbi
Valutakod: CNY
_________________ 

Betalningsvillkor: 60–90 dagar. Variationer kan förekomma inom vissa branscher.

Kassarabatt: Förekommer inte.

Faktureringsvaluta: SEK, USD.

Betalningsformer: Affärer gjorda med ren betalning ökar i Kina. Rekommenderas dock  
	 	 inte	om	inte	stort	marknadskunnande	finns.	Dokumentinkasso	 
  förekommer. Remburs rekommenderas. Över 80 % av alla export- 
  affärer med Kina genomförs med remburs.

  Avistaremburser dominerar. Betalbara i Kina. Betalning 7 dagar  
  efter dokumentpresentation. Betalbarhet utanför Kina accepteras  
  om varan är mycket begärlig. Kontrollera rembursen mot det kom- 
  mersiella kontraktet/offerten så att dessa stämmer överens. Rem- 
  burstexterna ska referera till ICC-reglernas texter.

	 	 Allt	fler	banker	är	anslutna	till	SWIFT.

  Kina har anslutit sig till ICC-reglerna. Kontrollera att remburstex- 
  ten refererar till dessa.

Garantier: O/D-garantier förekommer både som direktgaranti och bank till  
  bank-garanti. Används i syfte att ta upp lån i lokal valuta eller som  
  säkerhet för andra lokala banktjänster. Begär garantin tillbaka även  
  efter giltighetstiden gått ut.

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
State-Owned Enterprise Statsägda företag
  Mycket vanliga i Kina.
 
Collective Company Kollektiv 
  Vanligt förekommande.

Sino-Foreign Joint  Bolag som etableras, ägs och drivs gemensamt av kinesiska
Ventures företag eller kooperationer men med utländskt kapital.

Joint Stock Company Aktiebolag
  Blir allt mer vanliga i Kina.

  Näringslivet är mycket hårt styrt av de kinesiska myndigheterna. I  
	 	 många	branscher	finns	begränsningar	hur	stor	del	av	bolagets	aktier	 
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  och kapital som får ägas av utländska företag. Ca 15 % av det kine- 
  siska näringslivet består av privatägda företag.

	 	 Det	finns	lagstiftning	som	styr	redovisningsprinciperna	i	landet	 
	 	 men	det	finns	stora	skillnader	jämfört	med	västvärlden.	Revisorns	 
  roll i Kina är endast att fungera som en tillsynsmyndighet för att  
  kontrollera att bolagets transaktioner följer de uppsatta lagarna och  
  reglerna.

Tillgång på information: Bristfällig.

  Bokslut är sällan tillgängligt. Informationen i kreditupplysningarna  
  samlas in direkt från de omfrågade företagen. Oftast mycket långa  
  leveranstider på beställda upplysningar.
 
Dröjsmålsränta	 Dröjsmålsränta	måste	specificeras	i	kontraktet	och	utgår	från	över- 
  enskommen förfallodag. Inkassokostnad kan tas ut och varierar  
  beroende på beloppets storlek. 

Preskriptionstid Vanligtvis 2 år.

Övrigt: En stor del av utrikeshandeln kontrolleras fortfarande av den  
  Kinesiska staten. Innan du börjar göra affärer med Kina kon- 
  takta Exportrådet eller din lokala Handelskammare för att ta reda  
  på vad som gäller inom din bransch. Dessa kan även hjälpa till med  
  upplägget av affären.

  Vid export av utrustning som ska installeras kvarhålls vanligen c:a  
  10 % av betalningen vilken sedan släpps när köparen undertecknat  
  acceptansprotokoll. Se därför till att denna del av betalningen alltid  
  är säkrad under remburs eller separat garanti.

  NEDERLÄNDERNA

Landkod: NL
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: C:a 43.000
_________________ 

Betalningsvillkor: Normalt 30 dagar. Fri leveransmånad förekommer.

Betalningsmoral: Trög.

Verklig betaltid: C:a 40 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: 2 % förekommer inom vissa branscher.

Faktureringsvaluta: EUR, SEK.
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Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso rekommenderas vid affärer med nya kunder.  
  Remburs rekommenderas vid större affärer.

Garantier: O/D-, P/B-garantier förekommer liksom direktgarantier och bank  
  till bank-garantier.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll medges i Nederländerna, bör ske skriftligt. 

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
NV Naamloze Venootschap
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt.  
 
BV Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små” 
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut.

VOF Venootshap Onder Firma 
  Ett mellanting mellan vårt Aktiebolag och Kommanditbolag. Bok- 
  slut är inte tillgängligt. 

MIJ Maatschappij 
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

CV Commanditaire Venootschap
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Eenmanszaal
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: Varierande.

  Bokslut är tillgängligt. Betalningsanmärkningar är inte offentliga.

Kravrutiner och inkasso: 2–4 påminnelser. Telefonsamtal.

Dröjsmålsränta Lagstadgad dröjsmålsränta är 7 %.

Inkassometoder 2–4 påminnelser inom 2–3 månader. Inkassokrav och rättsliga åt- 
  gärder. Domslut inom 1 år.

Preskriptionstid I allmänhet 5 år men domar 20 år.
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  NORGE

Landkod: NO
Valuta: Norska Kronor
Valutakod: NOK
Antal företag i landet: C:a 640.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 20–30 dagar.

Betalningsmoral: God.

Verklig betaltid: C:a 25 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Förekommer men varierande, t.ex. 2 % vid 30 dagar.

Faktureringsvaluta: NOK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso är ovanligt. Remburs rekommenderas vid större  
  kontrakt och med ny affärsförbindelse.

Garantier: P/B-direktgarantier samt bank till bank-garantier förekommer.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll (salgspant) för viss lös egendom är möjligt och  
  ska vara skriftligt. 

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
AS Aksjeselskap
  Motsvarande vårt Aktiebolag. Bokslut är tillgängligt.   
 
ANS Ansvarlig Selskap 
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte tillgängligt.

EN Enkeltpersonforetak 
  Motsvarande vår Enskild Firma. Bokslut är inte tillgängligt.

Tillgång på information: God.

  Bokslut är tillgängligt på i stort sätt samtliga aktiebolag. Betalnings- 
  anmärkningar är offentliga.

Kravrutiner och inkasso: Två påminnelser, en varning om inkasso 14 dagar före inkassokrav.  
  Telefonsamtal.

Dröjsmålsränta Fastställes av Finansdepartementet 2 gånger per år och ska vara  
  minst Norges Banks styrränta + 7 % (mot i Sverige + 8 %).
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Inkassometoder Inkassokrav, stämning, konkursansökan.

Preskriptionstid Fakturor 3 år. Domar 10 år och skuldebrev 10 år.

  POLEN

Landkod: PL
Valuta: Zloty Polski
Valutakod: PLN
Antal företag i landet: C:a 2.000.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 14–60 dagar.

Betalningsmoral: Relativt god.

Verklig betaltid: C:a 40 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Förekommer sällan.

Faktureringsvaluta: SEK, USD, EUR.

Betalningsformer: Dokumentinkasso förekommer men har minskat i omfattning.
  Remburs är idag väldigt ovanligt.

Garantier: O/D- och P/B-garantier förekommer.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll som ska vara skriftligt då varan levererats till  
	 	 köparen.	Möjlighet	till	besittningslös	panträtt	i	lös	egendom	finns	 
  (ska registreras hos regional domstol).

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
AS Joint Stock Company
  Motsvarande vårt Aktiebolag. Bokslut är tillgängligt.   
 
Spol ZOO Limited Liability Company 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är inte tillgängligt. 

SC Limited Partnership 
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte tillgängligt.

  Sole Proprietorship
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	tillgängligt.
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Tillgång på information: Varierande.

  Bokslut är endast tillgängligt på Publika aktiebolag. Betalnings- 
  an märkningar är offentliga.

Kravrutiner och inkasso: 2–3 påminnelser.

Preskriptionstid 2–3 år.

  RYSSLAND 

Landkod: RU
Valuta: Rubel
Valutakod: RUR
Antal företag i landet: C:a 1.000.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 90–180 dagar.

Betalningsmoral: Mycket trög.

Kassarabatt: Förekommer inom vissa branscher.

Faktureringsvaluta: SEK, USD, EUR.

Betalningsformer: Ren betalning och dokumentinkasso avrådes. Remburs bör endast  
  accepteras om den kan bekräftas av svensk bank och göras betalbar  
  i Sverige. Förskottsbetalning rekommenderas.

Garantier: Förskottsgarantier är vanliga. Svensk bank kan i vissa fall utfärda  
  garantier på uppdrag av rysk bank till förmån för svensk exportör.

Andra säkerheter: Panträtt i lös egendom kan avtalas. Kreditförsäkring kan erhållas  
  via holländska/tyska bolag.

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
  Otkrytoe Aktsionernoe Obshestvo
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt.
 
  Zakrytoe Ukstsionernoe Obshestvo
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är endast tillgängligt  
  om bolaget vill offentliggöra det själv.

  Polnoe Tovarishehestvo
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte tillgängligt.
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  Tovarishehestvo na vere
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte tillgängligt.

  Chastniy Predprinimatel
  Motsvarande	vår	Enskild	firma.	Bokslut	är	inte	tillgängligt.

Tillgång på information: Bristfällig. Ryska företag måste lämna in årsbokslut 90 dagar efter  
  bokslutsdatum.

	 	 Då	det	inte	finns	någon	enhetlig	standard	för	den	offentliga	infor- 
  mationen är det i många fall svårt att bedöma trovärdigheten i den  
  insamlade informationen. Stor försiktighet ska iakttas vid kredit- 
  bedömningsarbetet. Betalningsanmärkningar är offentliga. Publika  
  aktiebolag ska lämna in bokslut till the State Statistics Comittee  
  senast 7 månader efter bokslutsdatum.

Kravrutiner och inkasso:	 Krav-	och	inkassorutiner	finns	inte	och	kan	därför	vara	komplicera- 
  de. Med anledning av detta bör exportörer endast ge krediter till  
  ryska företag med god kreditvärdighet om inte risken är säkrad.

Övrigt: Importören måste inom 180 dagar styrka importen eller deponera  
  upp till 50 % av den summa som betalats i förskott minus varuvär- 
  det av det gods som har levererats till Ryssland på ett statligt konto.  
  Man kan få anstånd max. 2 år.

  Om det gäller export (import till Ryssland) av utrustning, trans- 
  portmedel (tullgrp XVI, XVII samt XIX) behöver man först styrka  
  importen inom tre år enligt nämnda schema.

  SPANIEN

Landkod: ES
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: C:a 1.000.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 30–90 dagar.

Betalningsmoral: Trög.

Verklig betaltid: 82 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Förekommer inom vissa branscher.

Faktureringsvaluta: EUR, SEK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.
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  Dokumentinkasso rekommenderas vid affärer med nya kunder.  
  Remburs rekommenderas vid större affärer.

Garantier: O/D- och P/B-garantier liksom direktgarantier och bank till bank- 
  garantier förekommer.
  

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
SA Sociedad Anónima
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små”  
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut. 
 
SRL/SL Sociedad de Responsabilidad Limitada 
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. ”Små”  
  aktiebolag behöver endast lämna in förenklat bokslut.

  Sociedades Colectivas
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

SC Sociedades Comanditares
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Sole Proprietorship
  Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: Varierande.

  Bokslut är tillgängligt. Betalningsanmärkningar offentliga. Dock är  
  många företag sena med att lämna in bokslut till de lokala handels- 
  registren.

Kravrutiner och inkasso: 2–3 påminnelser.

Dröjsmålsränta Lagstadgad dröjsmålsränta 2 %.

Inkassometoder Inkassokrav och rättsliga åtgärder. Domslut inom 2 år.

Preskriptionstid Vanligtvis 3 år.

Övrigt: Sydeuropeiska företag är kända för att medvetet betala för sent. Var  
  noga med att mycket tydligt ange betalningsvillkor samt den svens- 
  ka bankens SWIFT-konto på offerten och fakturan. Att försöka  
  skapa en personlig relation med kunden kan hjälpa till att minska  
  betalningsförseningar. Undvik checkar då stämpelskatt utgår för  
  den inlösande parten.
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  STORBRITANNIEN

Landkod: GB
Valuta: Pund
Valutakod: GBP
Antal företag i landet: C:a 6.000.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 30 dagar vanligt.

Betalningsmoral: Trög.

Verklig betaltid: C:a 50 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Används i relativt stor utsträckning men beroende på bransch. 

Faktureringsvaluta: SEK, GBP.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso är vanligt och rekommenderas vid nya affärskon- 
  takter.

  Remburs rekommenderas vid större kontrakt och med ny affärsför- 
  bindelse. Växel förekommer. Växelprotest ska göras inom ett dygn  
  från förfallodagen. Protest ska ske hos notarie på den plats där väx- 
  eln skulle ha infriats. Växelprotesten offentliggöras inte men man  
  kan få uppgifter via gäldenärens bank eller ett kreditupplysningsfö- 
  retag.

Garantier: O/D- samt P/B-garantier liksom direktgarantier och bank till bank- 
  garantier förekommer.

Andra säkerheter: Äganderättsförbehåll kan avtalas. 

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
PLC Public Limited Company
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. 
 
LTD Private Limited Company
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. I vissa  
  fall dock i förenklad form. 

  Partnership
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Limited Partnership
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.
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  Sole Proprietorship
	 	 Motsvarande	vår	Enskilda	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: God.

  Bokslut är tillgängligt på i stort sätt samtliga aktiebolag. Betalnings- 
  anmärkningar är offentliga.

Kravrutiner och inkasso: Två påminnelser efter 14 dagar. Telefonsamtal är att rekommendera  
  då skriftliga påminnelser inte är tillräckligt effektiva.

Dröjsmålsränta Förekommer inte alls på marknaden utom efter beslut i domstol  
  (8 %). Det går dock att överenskomma annat genom avtal mellan  
  parterna.

Inkassometoder Telefonpåringningar. Lagstadgat advokatbrev utgår 7 dagar före  
  rättsliga åtgärder. Domslut inom 2 år.

Preskriptionstid 6 år från att åtgärd vidtogs. Kan förlängas i vissa fall.

  TYSKLAND

Landkod: DE
Valuta: Euro
Valutakod: EUR
Antal företag i landet: Ca 8.500.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 10–30 dagar. Detaljister 60 dagar.

Betalningsmoral: Relativt god. Dock kan långa betalningstider förekomma hos företag  
  i östra Tyskland.

Verklig betaltid: C:a 40 dagar i genomsnitt, oavsett överenskomna betaltider.

Kassarabatt: Tillämpas inom vissa branscher. Kassarabatt 2–3 % per 10 dagar.

Faktureringsvaluta: SEK, EUR.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso är vanligt och rekommenderas vid nya affärskon- 
  takter.

  Remburs rekommenderas vid större kontrakt och vid affärer med  
  okända företag i östra delen av Tyskland. Växlar har i princip för- 
  svunnit från marknaden.
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  O/D- och P/B-garantier samt direktgarantier och bank till bank- 
  garantier.

  Äganderättsförbehåll gäller lös egendom intill det säljaren erhål- 
  lit betalning. Måste slutas före leverans. “Die Ware bleibt bis zur vol- 
  len Zahlung Eigentum des Verkaufers”.

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
AG Aktiengesellshaft
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är tillgängligt. 
 
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är vanligtvis inte till- 
  gängligt. 

  Offene Handelsgesellschaft
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

KGA Kommanditgesellschaft auf Aktien
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är vanligtvis inte till- 
  gängligt.

  GmbH & CO KG
  En annan form av Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Einzelfirma
  Motsvarande	vår	Enskild	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

Tillgång på information: Bristfällig.

  Bokslut är sällan tillgängligt på andra bolagsformer än AG. Detta  
  försvårar bedömningen av företagen. I många fall innehåller upplys- 
  ningarna uppskattade omsättnings- och resultatsiffror. Betalnings- 
  anmärkningar är inte offentliga.

Kravrutiner och inkasso: Tre påminnelser med 2–3 veckors mellanrum. Telefonsamtal.

Dröjsmålsränta Lagstadgad för företag är 8 %.

Inkassometoder Telefonpåringningar, kravbrev, inkassomeddelanden, rättsliga åt- 
  gärder. Domslut inom 1 år.

Preskriptionstid Företag 3 år. Domar 30 år.
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  USA

Landkod: US
Valuta: Dollar
Valutakod: USD
Antal företag i landet: C:a 18.000.000
_________________ 

Betalningsvillkor: 30–60 dagar.

Betalningsmoral: Trög.

Kassarabatt: Tillämpas inom vissa branscher. Kassarabatt 2 %.

Faktureringsvaluta: USD, SEK.

Betalningsformer: Ren betalning är vanlig.

  Dokumentinkasso är vanligt och rekommenderas vid nya affärskon- 
  takter.

  Remburs rekommenderas vid större kontrakt och med ny affärs- 
  förbindelse. Ofta öppnas s.k. Stand by Letter of Credit, vilken har  
  samma betydelse som vanlig garanti men följer ICC:s regler för rem- 
  burshantering.

  Växlar förekommer. Protest för utebliven betalning av accepterad  
  växel är kostsamt och har dålig verkan gentemot importören.

Garantier: “Stand by letter of credit” fungerar som garanti.

Andra säkerheter:  “Security interest” i gäldenärens egendom måste skrivas in i avta- 
  let och undertecknas av bägge parter samt registreras i respektive  
  delstat.

VANLIGA FÖRETAGSFORMER:
  
INC Public Company Incorporation
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är endast tillgängligt  
  på de börsnoterade företagen. 
 
CORP Public Company 
  Motsvarande vårt Publikt aktiebolag. Bokslut är endast tillgängligt  
  på de börsnoterade företagen.

CORP Private Company
  Motsvarande vårt Privat aktiebolag. Bokslut är inte offentligt.
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  General Partnership
  Motsvarande vårt Handelsbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Limited Partnership
  Motsvarande vårt Kommanditbolag. Bokslut är inte offentligt.

  Sole Proprietorship
	 	 Motsvarande	vår	Enskild	firma.	Bokslut	är	inte	offentligt.

  Joint Venture
  Bokslut är inte offentligt.

Tillgång på information: Bristfällig.

  Bokslut är endast tillgängligt på börsnoterade aktiebolag. Betal- 
  ningsanmärkningar är offentliga.

Kravrutiner och inkasso: 2–3 påminnelser. Telefonsamtal.

Dröjsmålsränta Dröjsmålsränta förekommer om det skrivs i avtalet. 1,5 % per  
  månad.

Inkassometoder Inkassokrav, telefonsamtal, rättsliga åtgärder vid högre belopp.  
  Domslut mellan 120 dagar och 2 år.

Preskriptionstid Varierar beroende på stat, 1–15 år.

Övrigt: Betalningar inom USA sker vanligtvis med check. Om man erhåller  
  checkbetalning från någon amerikansk köpare bör man kontakta  
  denne för att erhålla betalning med SWIFT i fortsättningen.

  Klara betalningsinstruktioner bör ges skriftligt till kunden i offer- 
  ter och leveransavtal.
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