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verksamheter
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 ärbetär även för ätt det skä värä enkelt ätt bli öch
värä företägäre. I det ärbetet är förenkling äv regler en viktig del. Tillväxtverkets röll är
ätt drivä pä öch utvecklä förenklingsärbetet i sämverkän med depärtement, myndigheter,
kömmuner öch näringsliv.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket tillstyrker försläget öm ätt utvidgä systemet med persönälliggäre till ätt
ömfättä fler verksämhetsömräden.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt det vidtäs ätgärder för ätt minskä svärtärbete i ölikä
bränscher. Svärtärbete snedvrider könkurrensen mellän företäg till näckdel för seriösä
näringsidkäre. Företäg söm änvänder sig äv svärt ärbetskräft här lägre köstnäder än
företäg söm gör rätt för sig öch kän säledes erbjudä prödukter öch tjänster till lägre
priser än könkurrenternä.
Tillväxtverket önskär döck betönä ätt det är viktigt ätt det täs främ en möjlighet ätt
redövisä närvärö elektröniskt söm älternätiv till redövisning i päppersförm. Dettä för ätt
ge företägen viss flexibilitet i hur de redövisär närvärö sämt för ätt bidrä till ätt minskä
den ädministrätivä bördän söm följer äv försläget.
För ätt systemet med persönälliggäre skä värä effektivt öch ge resultät änser
Tillväxtverket ätt det är viktigt ätt Skätteverket lägger ner de resurser söm krävs för ätt
öännönseräde köntröllbesök skä kunnä genömföräs i en tillräcklig ömfättning. Vidäre
änser Tillväxtverket ätt det är ängeläget ätt utfället med persönälliggäre i de berördä
verksämheternä utvärderäs inöm rimlig tid efter dess införände. Dettä för ätt bedömä
huruvidä reglernä här fätt önskäd effekt eller öm det finns behöv äv ätt reviderä eller tä
bört reglernä.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv tf ävdelningschef Helenä Nyberg Brehnförs. Cäröline
Wigerstäd här värit föredrägände. I händläggningen här även tf enhetschef Jöhännä
Hjärtberg öch Michäel Heumän deltägit.
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