
November 2021 

1 
 

Bilaga 2 

SÄRSKILDA VILLKOR: FAKTURAKÖP 

 

1. ALLMÄNT OM FAKTURAKÖP  

Ni erbjuds möjligheten att överlåta era utgående fakturor enligt nedan angivna villkor samt övriga 

villkor i Avtalet. 

Ni garanterar att Gäldenären inte är insolvent eller känd som en dålig betalare.   

Vi förbehåller oss rätten att i varje enskilt fall avböja köp av era kundfakturor. Våra förpliktelser enligt 

denna bilaga förutsätter att ni godkänns efter sedvanlig kreditbedömning.  

Ni väljer själva när ni vill använda Tjänsten fakturaköp och vilka fakturor ni vill skicka. 

Avgifter debiteras enligt vår gällande prislista. I samband med utbetalning till er, görs avdrag för 

avgifter. 

 

2. VÅRA RÄTTIGHETER 

2.1 RÄTTIGHETER I SAMBAND MED FAKTURAKÖP 

I samband med fakturaköp har vi rätt att: 

● kreditpröva Gäldenärerna genom kreditupplysning och annan tillgänglig kreditinformation.  

● ta direktkontakt med Gäldenär och; 

● som villkor för köp av dina fakturor kräva att Gäldenär godkänner/bekräftar fakturan samt våra 

garantivillkor i punkt 3 Era åtaganden; och 

● använda ert varumärke i den fortsatta kommunikationen avseende fakturorna. Detta kan till 

exempel handla om logotyp eller andra kännetecken som kan användas för att tydliggöra 

kopplingen till den ursprungliga fakturan. 

Ni förbinder er att använda er av ett fakturerings- och bokföringssystem som tillhandahålls av Fortnox 

AB. Ni garanterar oss full insyn i detta för att kunna kontrollera fakturaflödena, reskontra m.m. 

Era betalningsvillkor i förhållande till Gäldenären ska godkännas av oss. 

2.2 KVITTNING OCH AVRÄKNING 

Ni medger att vi har rätt att avräkna befintliga skulder av alla slag, inklusive förfallna fakturor och 

upplupna räntor, och ta depositioner från utbetalningar i samband med fakturaköp. Vi har även rätt 

att kvitta uppkomna fordringar mot er genom att ta medel i anspråk som vi innehar med 

redovisningsskyldighet. Denna rätt gäller även för bolag inom samma koncern där 100%-igt ägande 

föreligger (moder-/dotter-/systerbolag) om båda bolagen är kund hos oss. Vi har rätt att destinera 

inbetalningar från er. Om ni har angivit ett konto för autogirodragningar kan vi kvittningsvis 

tillgodogöra oss beloppet även från det kontot. 
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2.3 ÅTERLÖSEN AV ÖVERLÅTEN FAKTURAFORDRAN VID BESTRIDANDE M.M.  

Om Gäldenären reklamerar levererad vara eller köpt tjänst oaktat var i indrivningsprocessen fakturan 

befinner sig samt oaktat fakturans förfallodag, ska ni betala den överlåtna fakturan enligt dess 

betalningsvillkor. Återlösenskyldigheten träder i kraft samma dag som Gäldenären eller vi upplyst er 

om betalningsinvändning. Ni skall då erlägga betalning motsvarande kapitalbelopp som vid tiden för 

upplysningen är oreglerat.  

Ni är i övrigt skyldiga att återförvärva överlåtna fordringar om ni brutit mot garantivillkor som anges 

nedan under punkt 3 Era åtaganden.  

Om skulden inte är reglerad dagen efter det att återlösenskyldigheten trädde i kraft, påför vi 

dröjsmålsränta om skulden överstiger 5 000 kronor fram tills dess att ni återförvärvat fakturan. Räntan 

beräknas utifrån er individuella rörliga pris på Fakturaköp fördelat på 30 dagar, oberoende av fakturans 

betalningsvillkor. Mervärdesskatt om 25% tillkommer på räntan.  

Från det att ni återförvärvat fakturan hjälper vi er att driva in betalning från Gäldenär genom 

Fakturaservice i enlighet med övriga villkor i Avtalet.  

2.4 FAKTURAKÖP MED REGRESS 

Ni kan överenskomma med oss om att enskilda eller samtliga fakturor ska köpas med regress. Detta 

kan till exempel vara i ett fall där vi bedömer att Gäldenärens betalningsförmåga är otillräcklig men att 

ni trots detta vill finansiera fakturan. Om Fakturan köpts med regress är ni skyldiga att återbetala 

fakturor om Gäldenären bestrider betalning eller oavsett anledning inte erlagt betalning för fakturan 

samma dag som Gäldenären eller vi upplyst er om betalningsinvändning eller utebliven betalning. Om 

skulden inte är reglerad dagen efter det att återlösenskyldigheten trädde i kraft gäller 

återlösenvillkoren i punkt 2.3. 

Från det att ni återförvärvat fakturan hjälper vi er att driva in betalning från Gäldenär genom 

Fakturaservice i enlighet med övriga villkor i Avtalet.  

2.5 INKASSOPROCESS 

Vi har rätt att driva in fakturor som förvärvats och som inte betalats på förfallodagen genom egna 

inkassoprocesser, eller i samarbete med annan part. 

 

3. ERA ÅTAGANDEN 

3.1 GARANTIVILLKOR 

Ni garanterar att: 

a) de betalningsvillkor som ni uppställer accepterats av Gäldenären; 

b)  överlåten faktura inte är förfallen till betalning; 

c) fakturan inte avser försäljning genom öppet köp, avbetalningsförsäljning eller försäljning som på 

annat sätt innebär någon inskränkning i ägande- eller förfoganderätten för Gäldenären avseende 

levererade varor; 

d) leverans har skett av den vara som faktureras alternativt att det arbete som fakturan avser utförts, 

att varan/tjänsten är beställd av Gäldenären, att fordran i övrigt är lagligen grundad samt att 

hinder mot försäljning av fordran inte föreligger; 
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e) Gäldenären inte har rätt att åberopa, inte har åberopat eller senare kommer att begära 

kvittningsrätt på grund av motfordran eller annat avdrag på vederbörande fakturas slutsumma; 

f) tvist inte råder angående fordringsförhållandet och att ni inte känner till någon omständighet som 

kan föranleda tvist; 

g) fordran har uppkommit i er verksamhet samt att den inte har överlåtits, sålts eller pantförskrivits 

till annan; 

h) fordran inte är riktad mot företag som ingår i samma koncern som ni eller mot företag med vilket 

ni står i ekonomisk intressegemenskap, eller mot anställd eller annan person verksam inom 

sådant företag eller hos er; 

i) ni inte har några krav eller kännedom om krav mot Gäldenären som är förfallna med över 30 dagar 

och/eller att Gäldenären inte är eller befaras vara på obestånd; 

j) dröjsmålsränta tillkommer på försenad betalning;  

k) fakturan inte avser dröjsmålsränta, vite eller skadestånd; 

l) fakturan inte avser fordringar för vilka det utfärdats eller ska utfärdas växel, skuldebrev eller annat 

fordringsbevis; 

m) fakturan inte är utlandsfaktura, om inte annat särskilt avtalas; 

n) ni, även efter överlåtelse av fakturan, gentemot Gäldenär fullgör era skyldigheter som 

kontraktspart; 

o) inte, efter överlåtelse, nedsätta fakturakravet eller medge betalningsanstånd till Gäldenären; 

p) inte, efter överlåtelse, helt eller delvis kreditera fakturan utan att följa den process som vi har 

etablerat för detta; och 

q) i övrigt inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller som på 

annat sätt kan skada oss föreligger eller kommer att träffas. 

3.2 FELBETALNINGAR 

Om Gäldenären erlägger betalning för överlåten fordran direkt till er eller någon i intressegemenskap 

med er åligger det er att så snart ni får kännedom om överföringen, men senast 5 dagar efter 

överföringen, överföra hela det mottagna beloppet till oss märkt med fakturans OCR-nummer samt 

att uppmana Gäldenären att fortsättningsvis erlägga betalning direkt till den angivna 

betalningsmottagaren.  

 


