Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

2017-10-02

Diarienummer: Ä 2017-1127

Finansdepartementet

Remiss Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning
av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige. Ert diarienummer:
Fi2017/02786/S3
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 är skrivet utifrån dessa utgångspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket är generellt positiva till förslag som stärker företagens
konkurrenskraft och skapar bra och rättvisa spelregler för företagande.
Tillväxtverket är dock tveksam till om de aktuella förslagen i Skatteverkets
promemoria kommer att ge önskad effekt. Dessutom är den totala administrativa
kostnaden som följer med förslagen väl hög i relation till de förväntade
skatteintäkterna.
Färsk statistik från Tillväxtverket visar att kompetensförsörjning är företagens
största tillväxthinder bland små och medelstora företag.1 Med förslaget om
beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige befarar
Tillväxtverket att det försvårar företagens möjligheter att utveckla verksamheten
genom användning av internationell kompetens. De branscher som upplever
Företagens villkör öch verklighet 2017 söm publicerades pa Tillvaxtverkets webbplats 27
september 2017.
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störst svårighet gällande kompetensförsörjning är till stora delar samma
branscher som i första hand påverkas av promemorians förslag, det vill säga Bygg,
Tillverkningsindustri och Informations- och kommunikationsverksamhet (IKT). De
svårigheter dessa branscher har att få tillgång till rätt kompetens kan försvåras
ytterligare om förslaget genomförs. Många branscher är mycket beroende av
kompetens från andra länder, ett tillskott av kompentens som dessutom kan
förväntas skapa positiva spridningseffekter till andra svenska företag.
Tillväxtverket anser att inriktningen på förslagen inom detta område istället bör
styras mot att stärka företagens kompetensförsörjning genom en ökad
internationalisering, friare rörlighet av arbetskraft och mindre regelkrångel.

Beslut i detta ärende har fattats av tf avdelningschef Lena Carlsson. Martin
Daniels har varit föredragande. I handläggningen har även Michael Heuman,
samt enhetschef Jens Heed deltagit.

Namn Beslutande
Martin Daniels
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