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Επιτόκια
Σουηδία
1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;
Οι κανόνες για τους τόκους διατυπώνονται στον νόμο περί τόκων (räntelagen, 1975:635). Οι εν λόγω κανόνες ισχύουν στο μέτρο που δεν προβλέπεται κάτι
διαφορετικό βάσει σύμβασης, μονομερούς δικαιοπραξίας ή άλλης ειδικής νομοθετικής διάταξης. Ωστόσο, ο νόμος κηρύσσει άκυρους ορισμένους
συμβατικούς όρους.
2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι
ισχύουν;
Απαιτήσεις που αφορούν επιστροφή πληρωμής
Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για επιστροφή πληρωμής, π.χ. λόγω αθέτησης σύμβασης, το επιτόκιο συνίσταται στο επιτόκιο αναφοράς (0 % τον
Φεβρουάριο του 2016) συν δύο ποσοστιαίες μονάδες. Ο τόκος είναι καταβλητέος από την ημερομηνία κατά την οποία έγινε η πληρωμή μέχρι και την
ημερομηνία επιστροφής της ή, αν η επιστροφή δεν γίνει έγκαιρα, μέχρι και την ημερομηνία από την οποία αρχίζει να είναι καταβλητέος τόκος σύμφωνα με
τους κανόνες για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις.
Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
Για τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ο τόκος καταβάλλεται με το επιτόκιο αναφοράς (0 % τον Φεβρουάριο του 2016) συν οκτώ ποσοστιαίες μονάδες. Ισχύουν
οι ακόλουθοι γενικοί κανόνες.
α) Για απαίτηση της οποίας η ημερομηνία λήξης είναι αποφασισμένη εκ των προτέρων, ο τόκος επί της απαίτησης καταβάλλεται από την εν λόγω
ημερομηνία.
β) Για απαίτηση η οποία στηρίζεται στην υποχρέωση κάποιου να λογοδοτήσει για χρήματα που έχει λάβει από εντολέα ή από τρίτο, ο τόκος καταβάλλεται
από την ημερομηνία απόδοσης του λογαριασμού ή, αν δεν γίνει απόδοση του λογαριασμού, από την ημερομηνία κατά την οποία θα έπρεπε να είχε γίνει η
απόδοση του λογαριασμού.
γ) Για τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, κατά κανόνα, ο τόκος καταβάλλεται από την τριακοστή ημέρα αφότου ο πιστωτής πιστωτής αποστείλει
τιμολόγιο ή προβάλει με άλλο τρόπο απαίτηση πληρωμής καθορισμένου ποσού, με την υπόδειξη ότι η παράλειψη πληρωμής συνεπάγεται υποχρέωση
καταβολής τόκου. Εντούτοις, ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει τόκο για το χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία
παρέλαβε το τιμολόγιο ή την απαίτηση πληρωμής.
Στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ εμπόρων, τόκος οφείλεται ανεξάρτητα από το αν η απαίτηση πληρωμής υποδεικνύει ότι η μη πληρωμή συνεπάγεται
υποχρέωση καταβολής τόκου. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση εμπόρου ο οποίος στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών του διατηρεί απαίτηση κατά
δημόσιας αρχής ή άλλου δημόσιου φορέα για αγαθά ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν.
Στην περίπτωση απαίτησης για ζημίες (skadestånd) ή για άλλη παρόμοια αποζημίωση που δεν μπορεί να οριστεί χωρίς περαιτέρω έρευνα, οφείλεται τόκος
επί του οφειλόμενου ποσού από την τριακοστή ημέρα μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο πιστωτής απαίτησε την πληρωμή και παρουσίασε την απαίτησή
του στο μέτρο που μπορούσε ευλόγως να απαιτηθεί από αυτόν. Εντούτοις, ο οφειλέτης δεν υποχρεούται να πληρώσει τόκο για το χρονικό διάστημα που
προηγείται της ημερομηνίας κατά την οποία παρέλαβε την απαίτηση και τη δήλωση.
Ανεξάρτητα από κάθε άλλο κανόνα, επί ληξιπρόθεσμης απαίτησης είναι σε κάθε περίπτωση καταβλητέος τόκος το αργότερο από την ημερομηνία
κοινοποίησης αίτησης διαταγής πληρωμής (betalningsföreläggande) ή κλήτευσης (stämning i mål) σε αγωγή που επιδιώκει πληρωμή της απαίτησης.
Αν η απαίτηση αφορά ζημίες που προέκυψαν από εκ προθέσεως παράβαση του νόμου και η ζητούμενη αποζημίωση δεν έχει τη μορφή ισόβιας προσόδου
(livränta), τόκος οφείλεται από την ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η ζημία.
Απαιτήσεις που γεννούν τόκους πριν από την ημερομηνία λήξης τους
Αν μια απαίτηση γεννά τόκο από την ημερομηνία λήξης της και η πληρωμή δεν γίνει έγκαιρα, συνεχίζει να ισχύει το επιτόκιο που ίσχυε πριν από την
ημερομηνία λήξης της απαίτησης. Ωστόσο, το καταβλητέο επιτόκιο δεν μπορεί ποτέ να είναι χαμηλότερο από εκείνο που θα ήταν καταβλητέο επί
ληξιπρόθεσμης απαίτησης που δεν γεννούσε τόκο πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Προσαρμογή του επιτοκίου
Το επιτόκιο μπορεί να προσαρμοστεί, αν ο οφειλέτης δεν κατέβαλε εγκαίρως την οφειλή του λόγω ασθένειας, ανεργίας ή άλλης παρόμοιας περίστασης εκτός
του πεδίου ελέγχου του και θα ήταν παράλογο να του ζητηθεί να καταβάλει πλήρη τόκο για την καθυστέρηση που προέκυψε.
3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;
Όχι.
4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;
Ο σύνδεσμος αυτός παρέχει πρόσβαση σε ανεπίσημη έκδοση του νόμου περί τόκων (räntelagen).
Τελευταία επικαιροποίηση: 23/02/2017
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια
υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις
μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που
περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο
κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

