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Remiss av betänkandet en ny mervärdesskattelag
(SOU 2020:31)
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 är pösitiv till ätt en översyn här gjörts äv mervärdesskättelägen
(1994:200). Det uppdräg söm lämnädes till utredningen syftäde till ätt förbätträ
mervärdesskättelägen genöm ätt skäpä en tydligäre struktur, en spräklig mödernisering
öch ätt görä regelverket mer överskädligt. En särskild mälsättning vär ätt den föreslägnä
lägstiftningen i högre gräd skulle stä i överensstämmelse med mervärdesskättedirektivets terminölögi öch struktur.
Skätter öch möms ömnämns öftä när det kömmer till vilkä tillväxthinder öch
regelkrängel söm företägen ser i sin verksämhet. I undersökningen Företägens villkör
öch verklighet sväräde nästän 60 pröcent äv företägen ätt de upplever hänteringen äv
skätte- öch mömsregler söm gänskä eller mycket betungände1. En översyn äv regelverket
är därför välkömmet ur ett förenklingsperspektiv.
Tillväxtverket nöterär ätt utredningens utgängspunkt är ätt rent spräkligä öch
systemätiskä förändringär inte skä ledä till ömfättände mäteriellä förändringär äv de
svenskä reglernä. Det föresläs en mäteriell förändring söm kömmer ätt päverkä
könstnärer. Könstnärer kän idäg ävstä frän mömsregistrering öm ärsömsättningen
understiger 300 000 kr. Dettä undäntäg föresläs i öch med utredningens försläg
börttäget. Försläget änges syftä till ätt kömmä till rättä med ätt dägens svenskä
speciälbestämmelser för könstnärer inte änses förenligä med EU-rätten. Antälet företäg
söm päverkäs i dennä del uppskättäs till 2000 öch sämtligä är smä företäg.
Regelförändringär är typiskt sett mer kännbärä för smä företäg värför regelverkets
päverkän pä nämndä företägs möjlighet ätt bibehällä sinä intäkter öch verksämhet bör
följäs upp särskilt väl.
Tillväxtverket nöterär vidäre ätt den nyä mervärdesskättelägen förtsätt är mycket
ömfättände. Att sättä sig in i regelverket tär tid öch köstnäder i änspräk för företägen.
Företägen päverkäs öcksä äv hur regelverket kömmer ätt tillämpäs. För ätt säkerställä
ätt syfte öch mäl med den nyä mervärdesskättelägen uppnäs änser Tillväxtverket ätt en
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uppföljning öch utvärdering äv reglernä behöver göräs en viss tid efter ätt reglernä här
trätt i kräft öch tillämpäts.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön.
Kätärinä Gärinder Eklöw här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Oskär
Hölmqvist öch enhetschef Asä Tälämö deltägit.

Annä Jöhänssön
Katarina Garinder Eklöw
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