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Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
I syfte att främja entreprenörskap samt stödja företag att starta, växa och utvecklas
arbetar Tillväxtverket även med att förbättra kapitalförsörjningen till särskilda
företagsgrupper.
Tillväxtverket arbetar också med att förenkla processen för att starta företag och verka
som företagare. I det arbetet utgör förenkling av regler en viktig del. Tillväxtverkets roll
är att driva och utveckla förenklingsarbetet i samverkan med departement,
myndigheter, kommuner och näringsliv.
Remissvaret ar skrivet utifran dessa utgangspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillvaxtverket staller sig positiv till forslaget om sankt bolagsskatt. Med hansyn till de
svenska foretagens internationella konkurrenskraft bedomer Tillvaxtverket dock att
regelverket inom detta omradet inte bor vara mer langtgaende an EU:s tvingande
direktiv. Promemorian hanvisar ocksa till en studie fran OECD som visar att
bolagsskatten ar en av de mest tillvaxtskadliga skatterna.1 Utgangspunkten till
promemorians forslag om att lanat kapital och eget kapital behandlas mer skattemassigt
lika ar positivt och ger en okad neutralitet vid investeringsbeslut. Tillvaxtverket
bedomer att den okade administrativa bordan som helhet ar forhallandevis lag, inte
minst sett till vardet av en generellt lagre bolagsskatt och neutraliseringen av villkor
mellan lanat och eget kapital.
Tillvaxtverket ser positivt pa att majoriteten av de sma och medelstora foretagen i
Sverige kommer att gynnas av forslaget da de till stor del ar finansierade med eget
kapital och darmed far en lagre bolagsskatt utan negativa konsekvenser fran
begransningen av ranteavdragen.
Det ar bra for foretagens konkurrenskraft med sa lika spelregler som mojligt. Forslaget,
som ar en foljd av det gransoverskridande projektet BEPS (Base Erosion and Profit
Shifting Projekt) for gemensamma losningar inom EU och OECD mot skatteflykt, riskerar
anda att paverka det svenska naringslivets internationella konkurrenskraft negativt, inte
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minst gentemot lander utanfor EU. Det ar darfor viktigt med ett fortsatt internationellt
samarbete pa omradet med fokus pa analyser och konsekvenser av
konkurrenskraftsforandringar mellan lander.
Tillvaxtverket identifierade i sitt yttrande till Foretagsskattekommitten en viktig
foretagsgrupp som det offentliga ofta stodjer men som inte skulle fa nagon fordel i det
ursprungliga forslaget, det vill saga unga och innovativa foretag i expansionsfas men som
annu inte natt lonsamhet. Den forenklingsregel som nu foreslas ar behovlig och innebar
att ett negativt rantenetto far dras av upp till 100 000 kronor. Tillvaxtverket foresprakar
dock en hojning av takbeloppet for forenklingsregeln for att skapa likvardiga villkor med
foretag i andra lander i vart naromrade. Forenklingsregeln minskar den administrativa
bordan.

Framtida behov
Farsk statistik fran Tillvaxtverket visar att skatteregler uppfattas som ett av de storsta
tillvaxthindren bland sma och medelstora foretag, efter kompetensforsorjning och vissa
personalrelaterade regler.2 Resultaten visar att vart fjarde foretag uppger att nuvarande
skatte- och momsregler ar ett stort hinder for tillvaxt. Tillvaxtverket konstaterar att
skattesystemet for smaforetagare ar fragmenterat och svaroverskadligt.

Beslut i detta arende har fattats av generaldirektor Gunilla Nordlof. Martin Daniels har
varit foredragande. I handlaggningen har aven Michael Heuman och Andreas Backfolk
deltagit, samt enhetschef Jens Heed och tf avdelningschef Lena Carlsson.

Namn Beslutande
Martin Daniels

”Foretagens villkor och verklighet 2017 som publiceras pa Tillvaxtverkets webbplats 27
september 2017.
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