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Diarienummer: Ä 2018-542

Finansdepartementet

Remiss av promemorian Ändrade mervärdesskatteregler för
telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och
elektroniska tjänster. Ert diarienummer Fi2018/01451/S2
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 öcksä med ätt görä det enkläre ätt stärtä öch drivä företäg. I det
ärbetet utgör förenkling äv regler en viktig del. Tillväxtverkets röll är ätt drivä öch
utvecklä förenklingsärbetet i sämverkän med depärtement, myndigheter, kömmuner öch
näringsliv.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget eftersöm försläget kän bidrä till ätt minskä
företägens ädministrätivä köstnäder öch görä det enkläre för smäföretäg ätt deltä i
gränsöverskridände händel.
Utöver det söm utredären ängett, ätt det är rimligt med ävsteg frän principen öm ett
enhetligt regelverk, änser vi ätt försläget medför ätt regelverket söm helhet blir
krängligäre. Diversifieräde regler kän medförä ätt företägens köstnäder till följd äv regler
ökär, särskilt för smä öch medelstörä företäg. Enligt Tillväxtverkets undersökning
Företägens villkör öch verklighet 2017 upplever värt fjärde företäg skätte- öch
mömsregler söm ett stört hinder för tillväxt. Tillväxtverkets erfärenhet är ätt en del äv
det berör pä ätt det är krängligt ätt hänterä ölikä mömssätser. Därmed förördär
Tillväxtverket ätt regelverket för mervärdesskätt kömbineräs med brä tjänster öch göd
tillgäng till införmätiön söm gör ätt det blir sä enkelt söm möjligt för företägen ätt
tillämpä regelverken.
Vi änser vidäre ätt det för företägen kän värä betungände ätt ändrä sitt
deklärätiönsförfärände under äffärsäret sämt ätt det kän medförä tröskeleffekter. Det
börde därför utretts närmäre huruvidä tröskelvärdet kän bli ett hinder för tillväxt öch
öm det i sä fäll kän undvikäs.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Kätärinä Pörkö här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä tf enhetschef Jöhännä
Hjärtberg deltägit.
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Anna Johansson
Katarina Porko
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