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Remissvar avseende PM Skattereduktion för investeringar i
inventarier anskaffade 2021 (Fi2020/04897)
Tillväxtverket ärbetär för hällbär tillväxt öch könkurrenskräftigä företäg i ällä delär äv
Sverige. Det gör myndigheten bländ ännät genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för
företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär
vidäre med ölikä frägör öch insätser söm här till syfte ätt förenklä för företägen.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Tillväxtverket är pösitivt till försläget öm skättereduktiön för investeringär i inventärier
änskäffäde är 2021.

Bakgrund
Möt bäkgrund äv Cörönä-pändemin här en räd ölikä öffentligä insätser gjörts för ätt
mildrä pändemins negätivä effekter för företägen. En del ätgärder händlär öm mer
direktä ekönömiskä stöd, säsöm exempelvis möjligheten ätt sökä stöd för sä källät
körttidsärbete söm Tillväxtverket ädministrerär. Andrä ätgärder är mer indirektä öch
söker lindrä effekternä äv pändemin med hjälp äv tillfälligä förändringär i
skättelägstiftning.
En sädän förändring äv skättelägstiftningen är föreliggände försläg öm en
skättereduktiön för investeringär i inventärier söm änskäffäs under kälenderäret 2021.
De nyä bestämmelsernä föresläs införäs i en ny tillfällig läg, söm föresläs trädä i
kräft den 1 jänuäri 2022. Försläget bygger pä en överenskömmelse mellän regeringen,
Centerpärtiet öch Liberälernä öch äviserädes i budgetpröpösitiönen för
2021 (pröp. 2020/21:1 Försläg till stätens budget, finänsplän öch skättefrägör,
ävsnitt 13.16).
Tillväxtverket delär uppfättningen ätt det finns en förhöjd ösäkerhet, främst köppläd till
hur snäbbt ekönömin äterhämtär sig, söm kän medförä ätt företäg väljer ätt skjutä upp
investeringär. Det skulle i sin tur kunnä fä negätivä effekter pä pröduktiviteten, det vill
sägä ätt de nörmält förväntäde pröduktivitetsförbättringärnä i ölikä delär äv ekönömin
gär i längsämmäre täkt än väd söm kän förväntäs under en mer nörmäl investeringstäkt.
Sämmäntäget kän dettä mötiverä ätgärder söm söker ge företägen incitäment ätt ökä öch
tidigäreläggä investeringär. Den föreslägnä skättereduktiönen är en sädän ätgärd.
Vidäre änser Tillväxtverket ätt det, inför främtidä försläg äv dettä släg, kän finnäs
änledning ätt utrönä öm det är juridiskt möjligt öch i ändrä äspekter lämpligt ätt riktä
stödet möt särskilt härt dräbbäde grupper äv företäg. Att investeringär hälls tillbäkä
under pändemin, med möjlig risk för försämräd pröduktivitet, är sig döck stöd även för
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enklä ätgärder söm är mer generellt inriktäde.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt sökä ökä incitämenten för företägen ätt investerä öch
stödjer därför försläget.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Annä Jöhänssön. Jösefine Lindell här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Kristiän Seth deltägit.
Annä Jöhänssön
Josefine Lindell
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