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Säkrare utlandsaffärer 
Att göra affärer på avlägsna marknader kan vara komplicerat och riskfyllt. 
Genom att välja inkasso som betalningsform kan företaget göra säkrare ut-
landsaffärer utan att påverka den nödvändiga flexibiliteten i affärsupplägget. 
 
Vad är inkasso? 
Inkasso som betalningsform vid utlandsaffärer har inget samband med det 
juridiska inkassoförfarandet vid t ex sen betalning. Utländskt inkasso betyder 
att banken hanterar överlämnade dokument på det sätt som anges i instruk-
tioner från uppdragsgivaren. 
 
De dokument som ingår i ett inkassouppdrag kan vara antingen finansiella el-
ler kommersiella. Finansiella dokument � t ex växlar � används för att expor-
tören ska få betalt. Kommersiella dokument är de som normalt utställs vid 
leverans � t ex konossement (Bill of Lading), fakturor och olika former av in-
tyg. 
 
När används inkasso?    
En ren betalning ger dålig säkerhet för exportören i de fall han inte känner 
importören tillräckligt väl för att vara beredd att lämna över varorna före be-
talning. I sådana fall är inkasso ett sätt att minska risken i affären. 
 
Säkerheten ligger i att dokumenten inte lämnas ut till importören innan be-
talning har skett eller en växel har accepterats. 
 
 

Hur använder vi inkasso? 
Utländskt inkasso genomförs i enlighet med internationella inkassoregler. 
Dessa regler tillämpas av många utländska banker. Reglerna finns att få av 
banken.  
 
Gången i ett inkassoärende för en exportaffär  
 

 
 
 
1. Exportören skickar dokumenten till banken med instruktioner för ut-     

lämnandet. 
2. Banken skickar dokumenten till den utländska banken med instruktioner 

att dokumenten kan utlämnas mot betalning eller accept av en tratta. 
3. Den utländska banken lämnar över dokumenten till importören när villko-

ren i instruktionerna uppfyllts. 
4. Exportören får betalt. 
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Exportörens användning av inkasso  
Genom att använda inkasso kan exportören alltid vara säker på att dokumen-
ten inte lämnas ut till importören innan denne betalat fakturabeloppet till den 
utländska banken. Har parterna kommit överens om kredit är utlämnandet 
villkorat av att importören accepterar en tratta. 
 
Eftersom utlämnandet av dokumenten är kopplat till betalningen kommer ex-
portören att få betalt snabbare än om han bara skickat en faktura. 
 
Det kan vara viktigt att utse en varumottagare, annan än importören, för att 
exportören ska kunna vara säker på att få betalt under inkasso. Som exportör 
bör man inte ställa varorna direkt till importören. Om varorna skickas direkt 
till importörens adress är det, förutom vid sjötransport, egentligen inte möj-
ligt att ställa upp villkor för betalning. 
 
Varumottagare bör istället vara en tredje part, t ex importörens bank eller ett 
transportföretag. I dessa fall måste denna part ha fått de nödvändiga instruk-
tionerna beträffande villkor för friställan av varorna. 
 
Många utländska banker accepterar inte att varor ställs till dem utan förvar-
ning. Den berörda banken måste godkänna detta i förväg. Vi hjälper alltid till 
att inhämta sådant medgivande. 
 
När parterna kommit överens om inkasso som betalningsform skickar expor-
tören in de aktuella dokumenten till oss på banken så snart leverans har 
skett. Tillsammans med dokumenten ska banken ha en av exportören ifylld 

instruktionsblankett beträffande villkoren för inkassot. Banken sätter in det 
inkasserade beloppet på exportörens konto så snart man fått besked om att 
beloppet har satts in på något av bankens konton i utlandet. 
 
Om exportören och importören kommit överens om en viss kredittid lämnas 
dokumenten ut, och därmed varorna, till importören mot att denne accepte-
rar en tratta. Denna växel förfaller på förfallodagen vid utgången av den över-
enskomna kredittiden.  
 
Normalt ligger växeln kvar hos den inkasserande banken i utlandet och pre-
senteras för importören för betalning vid förfall. Det är emellertid alltid möj-
ligt för exportören att begära tillbaka växeln för eget bruk. 
 
Efter särskild överenskommelse kan växlar diskonteras i banken och för ex-
portörer med löpande affärer på inkassobasis erbjuder banken ofta en sär-
skild kreditram för växeldiskontering. 
 
Direktinkasso 
Tjänsten direktinkasso ger företaget möjlighet till en snabb och effektiv han-
tering av sina exportinkassouppdrag. Genom att använda direktinkasso kan 
man undvika att varorna kommer fram före dokumenten vilket kan vara fal-
let t ex vid korta transporter. Företaget skickar själv inkassodokumenten 
med instruktioner för betalning direkt till köparens bank på uppdrag av 
Danske Bank via Trade Finance i Business Online.  Banken tar därefter pre-
cis som för övriga exportinkassouppdrag över bevakning och redovisning av 
inkomna likvider . 
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Importörens användning av inkasso 
Då en svensk importör handlar på inkassobasis är det den utländske expor-
tören som sammanställer inkassodokumenten. En tratta från exportörens 
bank för inkassering hos oss medföljer ofta dokumenten. 
 
Så snart ett kontrakt undertecknats bör importören se till att exportören in-
struerar sin bank att skicka inkassouppdraget till oss på banken. 
 
Så snart banken fått dokumenten aviseras importören om villkoren i uppdra-
get. Dokumenten och varorna friställs därefter så snart betalning skett eller 
tillhörande tratta accepterats. 
 
Vi arbetar alltid för att ha en snabb hantering av dokumenten och kan på så 
sätt spara tid och kostnader för importören, t ex genom att onödig lagring 
undviks. 
 
Innan dokumenten friställs bör importören alltid kontrollera så att dokumen-
ten överensstämmer med de villkor man kommit överens med exportören 
om. Enligt de internationella inkassoreglerna är banken i Sverige inte ansva-
rig för dokumentens äkthet och korrekthet. Banken kan därför inte betala till-
baka beloppet om invändningar görs efter det att betalning har gjorts eller en 
växel accepterats.     
 
 
 
 

Kostnader i samband med inkasso 
Det uppstår kostnader i samband med ett inkassouppdrag i såväl Sverige 
som utlandet. Det är därför viktigt att parterna i förväg, i sitt kommersiella 
avtal, kommer överens om vem ska svara för dessa kostnader. 
 
Banken kan lämna uppgift om kostnader och avgifter för olika typer av inkas-
souppdrag.  
 
För mer information 
Du kan läsa mer om våra Trade Finance-tjänster och exportfinansiering på 
www.danskebank.com/tradefinance respektive 
www.danskebank.com/exportfinance.  
 
 


