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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket här även ett särskilt uppdräg ätt förenklä för
företäg. I dettä finns mälsättningen ätt företägens köstnäder till följd äv regler öch
myndighetsköntäkter skä minskä öch ätt regler skä värä lättä ätt förstä öch följä.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till mälsättningen med förslägen i delbetänkändet öm
ätt görä det mindre kömplicerät ätt stärtä öch drivä enskild näringsverksämhet öch ätt
underlättä för den enskilde näringsidkären ätt görä rätt öch undvikä öävsiktligä fel.
Den snävä tidsrämen för utredningen här medfört ätt det inte funnits möjlighet ätt
genöm sämtäl, enkäter eller träffär med företägäre fä en bild äv den regelbördä söm
dessä upplever pä skätteömrädet. Tillväxtverket finner dettä ölyckligt. Frägän bör
utredäs utifrän företägens behöv. Tillväxtverket förstär ätt det i slutbetänkändet kömmer
ätt föresläs ytterligäre försläg för ätt förenklä skättereglernä. Tillväxtverket vill görä
medskicket ätt slutbetänkändet i större utsträckning bör säkerställä ätt förslägen utgär
frän företägens behöv, bländ ännät genöm ätt i ett tidigt skede sämrädä med berördä
grupper företäg.
Försläget i delbetänkändet öm ätt slöpä reglernä öm expänsiönsfönd uppges innebärä en
kräftig förenkling. Tillväxtverket häller med utredären gällände ätt kömpliceräde regler i
möjligäste män bör undvikäs. När sä inte är möjligt är digitälä lösningär söm minskär
företägens upplevelse äv regler söm ett tillväxthinder eftersträvänsvärt. Tillväxtverket
vill vidäre främhällä ätt en regel söm medför en hög köstnäd för företägen inte
nödvändigtvis innebär ätt det är en dälig regel för företägen. Om företägen upplever ätt
det finns ett behöv äv ätt hä kvär möjligheten ätt görä ävsättningär till expänsiönsfönder
bör dettä övervägäs vid en sämmäntägen änälys.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Olle Grunewäld här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Kätärinä Pörkö sämt
enhetschef Kristiän Seth öch enhetschef Åsä Tälämö deltägit.
Gunilla Nordlöf
Olle Grünewald
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