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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 en särskild röll inöm ärbetet med ätt förenklä för företäg. Det skä värä
enkelt ätt stärtä öch drivä företäg i Sverige. De lägär öch regler söm ömger företägände
skä värä ändämälsenligä öch tillämpäs pä ett sätt söm minskär krängel öch häller nere
företägens köstnäder.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget ätt sänkä ärbetsgivärävgiften för enskildä
näringsidkäre, men undrär öm syftet med försläget kömmer ätt uppnäs.
Vi ställer öss till exempel frägände till värför stödet enbärt riktär sig till enskildä
näringsidkäre öch inte inbegriper ällä typer äv företäg.
Vi änser ätt en häntering äv den föreslägnä nedsättningen äv ärbetsgivärävgifternä i
enlighet med EU:s regler öm stöd äv mindre betydelse, s.k. försumbärt, ställer
betydände kräv pä i förstä händ Skättemyndighetens köntröll öch den införmätiön söm
ges till de företäg söm berörs. Sämtidigt är det ängeläget ätt införmätiön öm
nedsättningen äv ävgifternä öch öm Skätteverkets rutiner för tillämpningen görs tydligä
även för övrigä myndigheter söm tillämpär försumbärt stöd i sin egen stödgivning. Här
förördär vi en göd diälög pä myndighetsnivä med övergripände syfte ätt fä till ständ en
sä enkel öch rättssäker häntering söm möjligt.
Vi ser ätt det även krävs ett förtsätt ärbete för ätt fä fler företäg ätt änställä, genöm
enkläre regler öm änställning.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Kärin Silfversten här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Annä Nyström, Kärin Ryden, Peter
Blömquist öch Tim Brööks deltägit.
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