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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.
Tillväxtverket har en särskild roll inom arbetet med att förenkla för företag. Det ska
vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. De lagar och regler som omger
företagande ska vara ändamålsenliga och tillämpas på ett sätt som minskar krångel
och håller nere företagens kostnader. Remissvaret är skrivet utifrån dessa
utgångspunkter.
Utredningens uppdrag har varit att anpassa den svenska tullagstiftningen till den nya
unionstullkodexen genom att lämna förslag till en ny svensk tullagstiftning.
Unionstullkodexen trädde i kraft den 30 oktober 2013 och ska tillämpas fullt ut fr.o.m.
den 1 maj 2016.

Tillväxtverkets synpunkter
Enligt unionstullkodexen är elektronisk kommunikation huvudregeln och
pappersbaserad kommunikation undantaget. I arbetet att förenkla för företag i Sverige
krävs effektiv och sammanhållande e-förvaltning varför Tillväxtverket välkomnar en
fullt ut elektronisk tullhantering. Det är dock viktigt att de nya elektroniska
lösningarna utformas även utifrån företagens situation och processer i syfte att få till
en kostnadseffektiv förvaltning.
Nya arbetsmetoder och nya IT-lösningar kan komma att ha stor inverkan på våra
svenska företag som är verksamma inom internationell handel varför det är särskilt
viktigt att utgå från företagens vardag och verklighet i det faktiska utformandet av eprocesserna och ta varje chans till förenkling.
De nya reglerna kommer att beröra alla företag som har verksamhet som anknyter till
internationell handel. Utöver import- och exportföretagen berörs också andra som i
sin näringsverksamhet, också omfattas av tullagstiftningen. Utredningen antar att
kostnader för kompetensutveckling med anledning av de förändrade rutinerna och
systemen kan komma att uppstå. Det kan också antas att näringslivets kostnader för
systemutveckling kan komma att öka. Tillväxtverket tillhandahåller tillsammans med
Bolagsverket och Skatteverket verksamt.se som stöd för företag och skulle där kunna
informera om den nya lagstiftningen samt lägga upp eventuella e-tjänster i samverkan
med Tullverket.
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Tillväxtverket hade gärna velat se en tydligare beskrivning av hur företagens
belastning kan komma att se ut i och med behovet av systemutveckling samt nya
rutiner. Vidare anser Tillväxtverket att kostnadsmässiga konsekvenser för berörda
företag överlag borde utretts ytterligare.
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Gunilla Nordlöf. I handläggningen
har avdelningschef Tim Brooks, enhetschef Karin Rydén, Johanna Hjärtberg, Anna
Nyström samt Stefan Nordin medverkat. Den sista som föredragande.
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