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Överensstämmelse med betalningsvillkoren för statliga inköpsfakturor

Statskontoret har idag utfärdat en bestämmelse om uppfyllande av betalningsvillkor för statens inköpsfakturor (VK/1626/00.00.01.06.00/2020).
Med förordningen instrueras bokföringsenheter att följa betalningsvillkoren för
inköpsfakturor och att betala inköpsfakturor på förfallodagen.
Det finns skillnader i betalningsförfaranden för bokföringsenheterna och även
betalningsvillkoren varierar. Spårningsstatistik för tidpunkten för betalning av
fakturor visar att fakturor betalas för sent och detta måste korrigeras. I vecka
19 betalades cirka 15% av fakturorna för sent, antalet fakturor som betalades
för sent var 1898 och den genomsnittliga förseningen på sena fakturor var
13,5 dagar. Situationen var lika oroväckande vecka 23, då cirka 16 % av fakturorna betalades för sent, antalet fakturor som betalades för sent var 2133
och den genomsnittliga förseningen på sena fakturor var 11,75 dagar.
Statskontoret bad bokföringsenheterna om kommentarer till förslaget till förordning. Kommentarer mottogs från 17 bokföringsenheter. De flesta bokföringsenheter som lämnade kommentarer ansåg att förordningen var god och
nödvändig. Kommentarerna betonade t.ex. den övergripande processen och
medansvaret för Palkeet i betalningsprocessen. I vissa kommentarer önskades att de gamla betalningsvillkoren för kontrakten inte skulle behöva omförhandlas. Kommentarer har beaktats vid behov. I princip finns det inget behov
av att omförhandla betalningsvillkoren för gamla kontrakt. Endast i de fall det
finns mer än ett år kvar på kontraktet och de avtalsenliga betalningsvillkoren
som är kortare än 21 dagar inte kan uppfyllas genom att effektivisera betalningsprocessen, bör bokföringsenheten försöka förhandla om villkoren så att
fakturan kan betalas på förfallodagen.
Statskontoret inser att betalningsprocessen är beroende av flera aktörer. Syftet med den utfärdade förordningen är att göra bokföringsenheterna medvetna om orsakerna till förseningarna och att ändra betalningsprocesserna på
ett sätt som gör det möjligt att betala fakturor på förfallodagen. Om förordningen inte rättar till situationen kommer statskontoret senare att utvärdera
innehållet i förordningen och vid behov vidta alla nödvändiga åtgärder för att
betala inköpsköpfakturorna på förfallodagen.
Statistik över tidpunkten för betalning av bokföringsenheterna finns på följande länk: https://tila.tiimeri.fi/sites/vk-tilannekatsaus/_layouts/15/start.aspx#/Tiedostot/Forms/AllItems.aspx
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