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Sammanfattning
Regeringen har som mål att de administrativa kostnaderna för
företagen till följd av regler ska minska. Som ett stöd i detta arbete
följer Tillväxtverket sedan 2014 på regeringens uppdrag hur
företagens administrativa kostnader utvecklas. Från och med 2016
beaktar analysen regeleffekter ur ett bredare perspektiv och
inkluderar även andra kostnader utöver de administrativa samt
eventuell inverkan på konkurrensen.
En regel eller annan åtgärd inkluderas i analysen om den väntas leda
till kostnadsförändringar om minst 28 miljoner kronor totalt. En
åtgärd som inte är en regel kan i detta sammanhang vara införande av
e-lösningar på myndigheter, direktverkande EU-regler eller
förändringar i tillämpningen av regler. Inga sådana förändringar med
effekter som överstiger tröskelvärdet har identifierats för 2017.
Den samlade bilden för 2017 antyder att företagens löpande kostnader
för nya eller ändrade regler ökar. Omkring 1,8 miljarder kronor av
kostnadsökningarna motsvaras av skatter. Det aggregerade resultatet
innefattar dock såväl ökade som minskade kostnader, och olika
företagsgrupper påverkas av olika skatteförändringar och
subventioner. Företagens administrativa kostnader uppskattas öka
med cirka 1,2 miljarder kronor under 2017. EU-regler mot
penningtvätt och finansiering av terrorism motsvarar cirka en miljard
av dessa. Totalen inkluderar även bland annat en kostnadsminskning
om 65 miljoner kronor.
De administrativa kostnaderna ökar sedan 2013 i genomsnitt med
1,2 miljarder kronor per år i löpande priser (det vill säga oaktat
inflation). Den totala kostnadsförändringen varierar dock från år till
år, med ökningar vissa år (2014, 2016 och 2017) och minskningar
andra år (2013 och 2015). Reglerna avser vitt skilda områden och
berör olika många och olika typer av företag.
Fyra av elva identifierade regler som väntas medföra betydande
kostnadsförändringar för företag 2017 har sitt ursprung i EU. De
motsvarar cirka 1 miljard i ökade löpande administrativa kostnader
och knappt 200 miljoner kronor i administrativa engångskostnader.
När det gäller ett av kraven som rör åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism finns det inslag av mer långtgående krav i
den svenska tillämpningen än vad EU-direktivet kräver. Vid införandet
av vissa EU-direktiv får medlemsländerna själva välja, inom bestämda
ramar, hur reglerna ska utformas och tillämpas. Då är det särskilt
viktigt att överväga en utformning och tillämpning av reglerna som
undviker konkurrensnackdelar för svenska företag. Om den svenska
regleringen skiljer sig ifrån den miniminivå som stipuleras i direktivet
bör konsekvenserna för företagens konkurrenskraft särskilt beaktas.

Knappt hälften av regeländringarna för 2017 (fem av elva) bedöms
kunna påverka konkurrensen, företrädelsevis med hämmande effekt.
De hämmande konkurrenseffekterna bedöms bland annat härstamma
från regler med striktare krav på företag i Sverige jämfört med andra
EU-länder, antingen genom mer långtgående krav än EU:s
minimidirektiv stipulerar eller genom strikt nationella regler som inte
återfinns i andra medlemsländer. Ett potentiellt
konkurrensneutraliserande inslag som identifierats följer av att små
företag undantas från ett krav, som annars hade kunnat ge dem en
proportionerligt sett större börda jämfört med stora företag.
Det framgår av analysen att en regelkostnad inte kan ses isolerat, utan
måste beaktas utifrån sitt sammanhang. En hög kostnad är inte
nödvändigtvis en indikation på en för företagen dålig regel. På samma
sätt behöver inte en kostnadsminskning vara odelat positiv.
Kostnadsförändringarna för företagen måste ställas i relation till
nyttorna och om konkurrensen kan påverkas på något sätt. Därutöver
är utformningen av regeln av stor vikt, och att den är enkel att förstå
och följa. Ibland införs dessutom regler som många företag i praktiken
redan uppfyller, till exempel genom branschpraxis. I sådana fall blir
kostnaden som följer av regeln i realiteten kanske inte så omfattande. I
det vidare perspektivet bör regler även ställas i relation till såväl
måluppfyllnad som de totala nyttorna och kostnaderna. Det senare
ingår dock inte i Tillväxtverkets uppdrag.

Ordlista

Tillväxtverkets kategorisering av regelkostnader
Regelkostnader

Förklaring

Administrativ
kostnad

Ekonomisk påverkan till följd av krav om att upprätta, lagra eller överföra
information. Relaterar ofta till personalkostnader.

Produktionskostnad

Direkt inverkan på användningen av företagets produktionsresurser till följd
av regelkrav (förutom administration). Handlar till exempel om utbildning
av personal eller om inköp av förbrukningsmaterial och tjänster.

Investering

Kapitalkostnad påkallad av regelkrav. En investering karaktäriseras av en
längre livslängd där kostnaden skrivs av under en period av flera år.

Skatt, avgift och
subvention

Kostnad eller intäkt till följd av regelkrav som avser skatter, avgifter och
subventioner.

Alternativkostnad

Uppstår (i detta sammanhang) när ett företag till följd av regler måste låsa
resurser som annars hade kunnat användas till annat. Kan till exempel
beräknas genom utebliven avkastningsränta.

Övriga termer som återfinns i rapporten
Övrigt

Förklaring

Betydande krav

Enskilt krav som inom ramen för Tillväxtverkets uppföljning leder till
kostnadsförändringar som överstiger gränsvärdet om 28 miljoner kronor.

Gränsvärde/
Tröskelvärde

Gräns för när ett regelkrav inom Tillväxtverkets uppföljning betraktas som
betydande, fastställt till 28 miljoner konor.

Krav

Krav till följd av regel som förbinder företagen att genomföra eller undvika
vissa aktiviteter eller beteenden.

Löpande priser

Uttrycker det nominella värdet och beaktar inte värdeförändringar som
inflation.

Regelrådet

Regelrådet är ett särskilt oberoende beslutsorgan inom Tillväxtverket, utsett
av regeringen, med uppdrag att granska hur väl konsekvenserna av olika
författningsförslag som påverkar företagen utretts.
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Uppdraget

1.1

Bakgrund

Regeringen har som mål att företagens administrativa kostnader till
följd av regler ska minska. Som ett led i detta arbete har Tillväxtverket
sedan 2014 regeringens uppdrag att följa utvecklingen av hur
företagens administrativa kostnader påverkas av nya eller ändrade
regler. 1 Med administrativa menas i det här fallet kostnader som följer
av krav på företagen att upprätta, lagra eller överföra information. Ett
förändrat regelkrav kan leda till såväl en ekonomisk lättnad som en
börda för företagen. Sedan 2016 sträcker sig Tillväxtverkets ansats för
hur företagen påverkas av olika regler längre än till bara
administrativa effekter, och inkluderar andra typer av kostnader samt
resonemang om eventuell konkurrenspåverkan.2

1.2

Mål

Föreliggande rapport redovisar utvecklingen av företagens
regelkostnader och konkurrenskraft till följd av nya eller ändrade
regler som trätt ikraft 2017. Rapporten syftar till att både synliggöra
och analysera utfallet för 2017 och att i viss mån relatera resultatet
bakåt i tiden.

1.3

Metod

Identifieringen av nya regeleffekter för företagen bygger på den metod
som Tillväxtverket utvecklat och använder sedan 2013.3 Primär källa
för analysen är regelgivarnas konsekvensutredningar, som i huvudsak
kanaliseras genom Regelrådet. Tillväxtverket bedömer om förslagen
som inkommer till Regelrådet förväntas medföra betydande kostnader

Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Tillväxtverket
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv,
regeringsbeslut 2013-12-19, N2013/5881/RT, N2013/5657/KLS (delvis),
N2013/5047/RT (delvis).
2 Näringsdepartementet, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tillväxtverket
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv,
regeringsbeslut 2013-12-22, N2016/08059/FF, N2016/07822/KLS (delvis) och
Tillväxtverket (2015) Slutrapport för regeringsuppdraget att ta fram ett arbetssätt för
att följa och tydliggöra företagens kostnader till följd av regler, dnr 1.2.2-Ä2015-1259.
1

Tillväxtverket (2013) Slutrapport för uppdraget att ta fram förslag på en metod för
att kunna följa utvecklingen av företagens administrativa kostnader efter 2012,
redovisning av regeringsuppdraget N2013/3173/ENT
3
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för företag, och kompletterar regelgivarnas beräkningar i den mån
konsekvensutredningarna redovisar otillräckliga beräkningar. Varje
enskilt regelkrav som förväntas leda till en ekonomisk påverkan om
minst 28 miljoner kronor beaktas i analysen. Ett regelförslag kan
innehålla flera krav.
Eftersom det inte enbart är bindande regler som har betydande
effekter för företagens kostnader och konkurrenskraft kartlägger
Tillväxtverket även andra typer av förändringar. Det kan till exempel
handla om e-lösningar på myndigheter, direktverkande EU-regler eller
förändringar i tillämpningen av regler. Då sådana förändringar inte
utreds i konsekvensutredningar fångas de inte upp via Regelrådet.
Istället förlitar sig Tillväxtverket på stöd av myndigheter och
departement samt generell omvärldsbevakning i detta arbete. Inga
sådana förändringar med effekter som överstiger tröskelvärdet har
identifierats för 2017.
Bedömningen eller beräkningen av regeleffekterna har sitt ursprung i
standardkostnadsmodellen, där kostnaden för att uppfylla enskilda
krav som påverkar företagen prissätts.4 Jämfört med den metod som
användes före 2013, där reglers administrativa inverkan på företagen
mättes efter implementering, innebär nuvarande tillvägagångssätt att
regeleffekterna uppskattas innan reglerna har trätt i kraft. Analysen
bygger därför på ett antal antaganden om vilka företagsgrupper som
berörs och hur de kan tänkas agera för att uppfylla kraven. Hur
företagen förhåller sig till regelefterlevnad i praktiken går inte att
fastställa med denna ansats. I analysen förutsätts därför att kostnaden
för samtliga berörda företag uppstår vid den tidpunkt som regeln
stipulerar, även om kostnaden redan kan ha tagits vid ett tidigare
tillfälle eller planeras att tas senare.
Från och med 2016 identifierar Tillväxtverket även andra kostnader
än administrativa. Dessa har kategoriserats enligt följande:5





Produktionskostnader
Investeringskostnader
Skatter, avgifter och subventioner
Alternativkostnader

Produktionskostnader avser till exempel kostnader för utbildning av
personal eller inköp av förbrukningsmaterial och tjänster till följd av
regler. En alternativkostnad uppstår (i detta sammanhang) när ett
företag på grund av ett regelkrav tvingas allokera sina resurser på ett
sätt som det annars inte skulle ha gjort. Kostnaden kan till exempel
beräknas som en förlorad intäkt från det uteblivna
handlingsalternativet. Alternativkostnaden beräknas, precis som

Nutek (2007) Manual för att mäta företagens administrativa kostnader enligt
standardkostnadsmodellen, v2.1.
5 Detta är en renodling av förslaget i Tillväxtverket (2016), dnr 1.2.2-Ä2015-1259.
4
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övriga kategorier, endast i de fall den förväntas överstiga 28 miljoner
kronor. Både ökade och minskade kostnader beaktas i analysen.
Tillväxtverket analyserar även den tänkbara påverkan på
konkurrensen som följer av de nya eller ändrade reglerna. Analysen är
kvalitativ och tar sin utgångspunkt i OECD:s checklista för regler och
konkurrens.6 Regler kan antingen vara neutrala, främjande eller
hämmande för konkurrensen. Ett enskilt regelförslag kan ha som
direkt syfte att påverka konkurrenssituationen på marknaden och
ibland påverkas konkurrensen som en oavsiktlig sidoeffekt.
I analysen delas konkurrenseffekterna in i fyra olika grupper,
beroende på om de påverkar (hämmar eller främjar):
1.
2.
3.
4.

Antalet företag på marknaden.
Företagens förmåga att konkurrera.
Företagens incitament att konkurrera.
Konsumenters valmöjligheter och beteende.

Konkurrenseffekter kan förekomma inom en bransch, mellan
branscher eller mellan företag i olika länder. En något utförligare
förklaring av de fyra grupperingarna av konkurrenseffekter återfinns i
Bilaga 1.
1.3.1

Begränsningar

Nuvarande ansats har ett antal begränsningar.
Tröskelvärdet om 28 miljoner kronor per krav innebär att de
regelkrav och andra förändringar som faller under angivet belopp inte
inkluderas i analysen. Många små förändringar kan samlat vara
betydande för företagen, både vad gäller ökade och minskade
kostnader och påverkan på konkurrensen. För att skapa en mer
nyanserad bild av företagens förändrade regelbörda behöver därför
kompletterande informationskällor tillämpas. Se till exempel
resultatet från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens Villkor
och Verklighet.7
Analysen synliggör kostnadsförändringarna som följer av regler med
olika syften och som berör ett varierat antal och typer av berörda
företag. Resultatet är således bäst lämpat för att se på varje enskild
regels effekter.
Tillväxtverket beräknar effekterna för företag av regelförslag innan
reglerna har trätt i kraft. Analysen bygger på ett antal antaganden om
vilka företagsgrupper som berörs och hur de agerar för att uppfylla
OECD (2016) Competition Assessment Checklist, Volume II: Guidance, Version 3.0,
OECD Publishing, Paris.
6

Tillväxtverket (2018) Företagens Villkor och Verklighet: Förenkla för företagen –
regler och myndighetskontakter som tillväxthinder
7
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kraven. Resultatet återger således inte nödvändigtvis den reella
påverkan på företagen. För information om vilka effekter reglerna får i
praktiken behöver kompletterande analyser göras några år efter
reglernas ikraftträdande, till exempel i form av uppföljande
intervjuundersökningar.
Analysen av kostnadseffekter andra än administrativa påbörjades för
regelförslag givna från och med 2016. Eftersom regler initieras och
införlivas med viss tidsfördröjning innebär detta att det fortfarande
under 2017 kan förekomma nya regler som inte beaktas i denna
sammanställning, eftersom de remitterades före 2016.
I Tillväxtverkets uppdrag ingår endast att beakta reglernas påverkan
på företagens kostnader och konkurrens. Den eventuella nyttan av
reglerna i andra hänseenden inkluderas således inte i analysen.
Slutligen, i dagsläget uppmärksammar Tillväxtverket inte förändrade
avgifter som följer av Avgiftsförordningen.8 De främsta skälen till
detta är oklarheter kring hur en gräns i sådana fall ska dras mot olika
kommunala avgifter som inte är harmoniserade över landet, samt att
sammanhållna informationskällor saknas.

1.4

Metoden kan bidra till bättre beräkningar i
konsekvensutredningar

Under 2017 har en guide tagits fram som exemplifierar hur
ekonomiska effekter av regler för företag kan beräknas enligt den
metod som Tillväxtverket använder.9 Syftet med beräkningsguiden är
att ge stöd till regelgivare i arbetet med konsekvensutredningar av nya
eller ändrade regler. Guiden kan användas både enskilt och som en
fördjupning till Tillväxtverkets digitala handledning för
konsekvensutredning. I guiden exemplifieras hur ett nytt regelförslag
kan delas upp i olika krav, hur kostnaden för kraven kan beräknas och
vilka informationskällor som kan användas som underlag. Samma
exempel återkommer i Tillväxtverkets reviderade beräkningsverktyg
Regelräknaren.10

8

Avgiftsförordningen, (SFS 1992:91).

Tillväxtverket (2017) Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens
kostnader, Info 0696, https://tillvaxtverket.se/aktuellaamnen/forenkling/andamalsenliga-regler/foretagens-kostnader.html.
9

10

Se https://regelraknaren.tillvaxtverket.se.
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1.5

Disposition

I de följande avsnitten redovisas utvecklingen av företagens
administrativa regeleffekter över tid (2) samt en helhetsbild för 2017
(3). Därefter följer slutsatser och rekommendationer (4).
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2

Utvecklingen av företagens administrativa
kostnader

Tillväxtverket identifierar sedan 2013 nya eller ändrade regler med
krav som medför betydande administrativa kostnadsförändringar för
företag. Under 2017 har fem regler med årliga betydande
administrativa kostnadsförändringar identifierats. Sedan 2013 har de
administrativa kostnaderna totalt sett ökat med i genomsnitt cirka 1,2
miljarder kronor per år i löpande priser. Kostnadsförändringarna är
dock ojämnt fördelade över tid, med ökade kostnader några år (2014,
2016 och 2017) och minskade kostnader andra år (2013 och 2015).
Reglerna avser vitt skilda områden och berör olika många och olika
typer av företag.
Antalet regler med betydande påverkan på företagens administrativa
kostnader, liksom den sammantagna ekonomiska effekten i löpande
priser per år, framgår av Diagram 2.1.1.
2.1.1

Administrativa kostnader till följd av nya eller ändrade regler,
2013-2017

Miljarder kronor, löpande priser

Antal regler

4

8

3,5

7

7

3

6

2,5

5

2
1,5

6

4

1

4

3

3

0,5

2

0
-0,5

5

2013

2014

2015

2016

2017

-1

1
0

Årlig

Antal regler

Anmärkning: Årlig innebär kostnadsförändring det år regeln träder i kraft. Antal anger
mängden regler per år med betydande ekonomisk inverkan på företagen.
Källa: Tillväxtverket

Förändringen för 2017 beräknas till ökade administrativa kostnader
om cirka 1,2 miljarder kronor. Finanssektorn och övriga branscher
som hanterar pengar (till exempel varuhandeln) berörs särskilt av
dessa, då 90 procent av de totala administrativa kostnaderna förväntas
uppstå för sådana företag till följd av nya EU-regler med syfte att
motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. I ett av kraven är
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den svenska regleringen mer långtgående än vad som stipuleras i EUdirektivet. Vid införandet av vissa EU-direktiv får medlemsländerna
själva välja, inom bestämda ramar, hur reglerna ska utformas och
tillämpas.
Elektronikföretag och elinstallationsföretag bedöms få ökade löpande
administrativa kostnader om 48 respektive 146 miljoner kronor. Detta
till följd av nya administrativa rutiner gällande skatt på kemikalier i
viss elektronik respektive egenkontroll av elinstallationer. Företag i
alla branscher berörs av en administrativ kostnadsminskning om
65 miljoner kronor till följd av förenklade regler gällande avdragsrätt
för representation. Se Avsnitt 3 för utförligare information om vad
reglerna syftar till och förväntas innebära för företagen.
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3

Reglernas påverkan på företagens ekonomi och
konkurrenskraft

I detta avsnitt redovisas den samlade bilden av effekterna av nya och
ändrade regler för företag under 2017, först översiktligt och sedan per
regel. Värt att notera är att en regelkostnad aldrig kan ses utan sitt
sammanhang. Regler skapas ofta i syfte att uppnå samhälleligt
önskvärda mål, att åtgärda missförhållanden på marknader eller att
modernisera befintliga regler. En hög kostnad är inte nödvändigtvis en
indikation på en för företagen dålig regel, på samma sätt som en
minskad kostnad inte alltid är ensidigt positiv. Kostnaden per företag
och företagstyp (till exempel stora kontra små), berörd bransch,
reglernas eventuella påverkan på konkurrensen samt utformningen av
själva regeln och att den är enkel att förstå och uppfylla, är exempel på
faktorer som är viktiga att beakta. Se därför Avsnitt 3.2 för en mer
nyanserad bild av reglernas effekter för företag.

3.1

Översikt av regelkostnaderna 2017

I analysen av 2017 års regelflöde identifierar Tillväxtverket elva
regelförändringar (Tabell 3.1.1) med sammanlagt 17 betydande krav.
Analysen av reglerna och de olika kraven redovisas mer i detalj i
Avsnitt 3.2.
3.1.1

Regelgivare och regel

Regelgivare

Regel
1.

Finansdepartementet

Finansinspektionen

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism (EU)*
Kemikalieskatt
Avdragsrätt vid representation (EU)*
Avdragsförbud för ränta på efterställda skuldförbindelser
Växa-stöd för den första anställda
Skatteförslag av energiöverenskommelsen
Höjning av alkoholskatt
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (EU)*
Kontracykliskt buffertvärde

Elsäkerhetsverket

10. Elsäkerhetslag

Justitiedepartementet

11. Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden (EU)*

* Reglerna har till viss del sitt ursprung i EU regler.

Den samlade bilden för 2017 antyder att företagens löpande kostnader
för nya eller ändrade regler ökar (Tabell 3.1.2). Omkring 1,8 miljarder
kronor av kostnadsökningarna motsvaras av skatter. Det aggregerade
resultatet innefattar dock såväl ökade som minskade kostnader, och
olika företagsgrupper påverkas av olika skatteförändringar och
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subventioner. Se därför Avsnitt 3.2 för en mer detaljerad bild av
reglernas påverkan på företagen.
Företagens administrativa kostnader uppskattas öka med cirka 1,2
miljarder kronor. EU-regler mot penningtvätt och finansiering av
terrorism motsvarar cirka en miljard av dessa. Siffran inkluderar även
bland annat en kostnadsminskning om 65 miljoner kronor. De initiala
kostnaderna prognosticeras till totalt närmare 1 miljard kronor.
Initiala kostnader uppstår bara en gång, i samband med omställningen
till det nya kravet. Det kan exempelvis röra sig om ökade eller
minskade kostnader till följd av förändrat utbildningsbehov, eller
förändrade krav på att upprätta och dokumentera nya rutiner. Även
om löpande (återkommande) kostnader ofta anses vara mer
betungande för företagen, kan omfattande initiala kostnader till följd
av regler utgöra marknadsbarriärer när nya företag vill ta sig in på
marknaden, eller riskera att slå ut mindre aktörer med små
ekonomiska marginaler.
I Bilaga 3 finns samlad information om vilka och hur många företag
som uppskattas beröras, samt vilken branschtillhörighet de har.
3.1.2

Betydande regelkostnader 2017 (miljoner kronor)
Typ av kostnad
Administrativ
Produktion
Investering
Skatt, avgift och subvention
Alternativkostnad

Initial
524
451

Årlig
1 215
253
1 842
132

Totalt
975
3 442
Anmärkning: Initial avser engångskostnad och Årlig löpande eller
flergångskostnad. För information om vad kostnadskategorierna avser, se
ordlistan i början av rapporten. Tom cell indikerar att ingen betydande kostnad
identifierats.
Källa: Tillväxtverket

3.2

Kostnadsförändringar och konkurrenspåverkan per regel

I följande avsnitt redovisas de betydande kostnadsförändringarna som
följer av regler som trätt i kraft under 2017 per regel och krav,
sorterade per kostnadskategori. Vidare anges om reglerna förväntas
medföra effekter för konkurrensen, antingen hämmande eller
främjande, och på vilket sätt (genom antal företag, förmåga eller
incitament att konkurrera eller konsumenternas valmöjligheter och
beteende). Se Bilaga 1 för en något utförligare förklaring av ramen för
konkurrensanalysen.
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3.2.1

Regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism medför
störst administrativa kostnader

De största administrativa kostnaderna för 2017 härstammar från EUregler via Finansdepartementet och Finansinspektionen, och handlar
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Lagändringarna görs för att anpassa det svenska regelverket till bland
annat EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Av de nya kraven från
Finansdepartementet följer att verksamhetsutövare ska hantera
riskerna för att en verksamhet utsätts för penningtvätt och
finansiering av terrorism. Mer specifikt ska verksamhetsutövarna
införa riskbaserade rutiner samt vidta åtgärder för att avgöra om
kundens verkliga huvudman är en person i utsatt politisk ställning.
Verksamhetsutövarna är i detta fall företag verksamma inom bland
annat den finansiella sektorn, varuhandel, värde- och
kontanthantering, spel- och vadhållning samt hyresförmedling, och
omfattar uppskattningsvis runt 106 900 företag.
Kraven omfattar fysiska och juridiska personer som handlar med
varor kontant, där utbetalt eller mottaget belopp är minst
motsvarande 5 000 euro. Den nya minimibeloppsgränsen enligt EUdirektivet är 10 000 (ned från 15 000 euro). Att gränsen är lägre än
miniminivån i den svenska regleringen motiveras i
konsekvensutredningen med att det därigenom blir möjligt för
verksamhetsutövarna att fånga upp flera oegentligheter, och att
gränsen ändå är tillräckligt hög för att småhandlare, där större
kontanttransaktioner inte förekommer, fortfarande ska falla utanför
regelverket. För företagen innebär den lägre gränsen dock att fler
verksamhetsutövare omfattas av kraven.
Den administrativa kostnaden följer huvudsakligen av att företagen
måste göra en grundlig analys av kunden för att ta reda på huruvida
denne är i politiskt utsatt ställning. Kostnaderna är helt baserade på
uppgifter från konsekvensutredningen och bör endast ses som
indikativa. Den årliga kostnaden uppskattas till 580 miljoner kronor
(Tabell 3.2.1.1). Enligt uppgifter i konsekvensutredningen omfattas
9 000 fler verksamhetsutövare inom varuhandeln efter att
beloppsgränsen sänks från 15 000 till 5 000 euro. Tillväxtverket kan
dock inte bedöma hur stor andel av dessa som tillkommer till följd av
att beloppsgränsen är 5 000 istället för minimigränsen om 10 000
euro.
De initiala kostnaderna uppstår då företagen måste upprätta rutiner
för att kunna uppfylla kraven (71 miljoner kronor). Effekterna av
kraven skiljer sig dock sannolikt åt i de olika branscherna.
Varuhandeln, liksom den finansiella sektorn och delar av
spelbranschen, måste redan idag uppfylla delvis samma krav. I flera av
branscherna ökar antalet berörda företag genom att gränsen för när en
transaktion skall leda till åtgärder sänks. För hyresförmedlare är
kraven helt nya.
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De ändrade reglerna från Finansinspektionen berör cirka 2 300
företag verksamma inom områdena finansiella tjänster och
försäkringstjänster. Av kraven följer att företagen ska inrätta en
central funktion med särskilt ansvar för riskbedömning samt att
årligen rapportera om sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av
terrorism. Kostnadsförändringen beräknas till 503 miljoner kronor i
administrativa kostnader per år (317 + 186 miljoner kronor).
3.2.1.1

Effekter av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
kostnader och konkurrens (miljoner kronor)
Administrativ

Regelgivare och regel
Finansdepartementet,
Ytterligare åtgärder
mot penningtvätt och
terrorism (EU)

Nya eller ändrade krav
 Skyldighet att vidta åtgärder för
att avgöra om kundens verkliga
huvudman är en person i utsatt
politisk ställning

Initial Årlig
71

 Införande av riskbaserade rutiner 14
Finansinspektionen,
Åtgärder mot
penningtvätt och
terrorism (EU)

 Skyldighet att inrätta central
funktion med särskilt ansvar
 Skyldighet att rapportera
periodiskt
Summa

Antal
Hämmande
Källa: Tillväxtverket

Produktion
Initial

Årlig

580

260

146

1

190

107

450

253

317

85

186
1 084

Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Hämmande

Konsumenter

Både hämmande och neutraliserande konkurrenseffekter
Tillväxtverket bedömer att utformningen av de olika kraven kan ge
upphov till olika konkurrenseffekter, på skilda sätt. Till exempel kan de
höga initiala kostnaderna som följer av att upprätta rutinerna som är
nödvändiga för att uppfylla kraven skapa marknadsbarriärer, vilket
kan hämma inträde av nya företag på marknaden. Vidare är reglerna
visserligen gemensamma för EU, men transaktionsgränsen i den
svenska regleringen skiljer sig från den som stipuleras i det fjärde
penningtvättsdirektivet. I Sverige innebär regleringen att företag som
inte hanterar transaktioner på över 5 000 euro undantas från kravet
på att införa rutiner för att agera riskbaserat. Motsvarande
beloppsgräns enligt direktivet är 10 000 euro. Fler
verksamhetsutövare omfattas således av kraven i Sverige och kan ge
dem en nackdel jämfört med företag i de medlemsstater som väljer
direktivets beloppsgräns.
Däremot kan det faktum att skyldigheten att inrätta central funktion
med särskilt ansvar endast omfattar företag med fler än 50 anställda
motverka konkurrenshämmande effekter. Administrativa krav får
normalt sett oproportionerligt stora effekter för små företag, som har
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färre resurser att fördela uppgifterna på. Att reglerna tar särskild
hänsyn till små företag kan underlätta för dem att vara kvar och verka
på marknaden.
3.2.2

Elinstallatörer ska utöva egenkontroll

De nya föreskrifterna från Elsäkerhetsverket är nödvändiga för att
konkretisera genomförandet av den nya elsäkerhetslagen som började
gälla 2017. Företagen som träffas av det nya kravet är verksamma
inom elinstallationsbranschen och uppskattas till cirka 30 000 stycken.
Kravet innebär att elinstallatörer ska utöva kontroll över sitt arbete
utifrån ett egenkontrollprogram. Detta i syfte att säkerställa att
elinstallationsarbetet utförs enligt de krav som ställs i gällande lag och
föreskrifter.
Kravet innebär ökade administrativa kostnader för
elinstallationsföretag. Kostnaderna per företag varierar dock beroende
på komplexiteten i elinstallationsarbetena som företagen utför. De
initiala kostnaderna avser tiden det tar att utarbeta ett
egenkontrollprogram, beräknade till 331 miljoner kronor (Tabell
3.2.2.1). De löpande kostnaderna avser tiden det tar att utöva
egenkontrollen varje år, uppskattningsvis 146 miljoner kronor.
3.2.2.1

Effekter av krav på elinstallatörer att utöva egenkontroll, kostnader
och konkurrens (miljoner kronor)

Regelgivare och
regel

Administrativ
Nya eller ändrade krav

Initial Årlig

Elsäkerhetsverket,
 Utöva egenkontroll av arbete enligt
331
146
Elsäkerhetslag
egenkontrollprogram
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.
Källa: Tillväxtverket

3.2.3

Kemikalieskatt

Skatten på kemikalier i viss elektronik avser minska förekomsten av
miljöskadliga flamskyddsmedel, ftalater eller andra farliga ämnen i
människors hemmiljö. Skatten omfattar bland annat vitvaror, datorer,
dammsugare och mobiltelefoner och tas ut per kilo vara. Den
skattskyldige kan i efterhand begära avdrag med 50 eller 90 procent
av skattebeloppet om vissa delar av varan saknar brom-, klor- eller
fosforföreningar. Varje enskilt företag ansvarar för att rätt information
finns tillgänglig för att yrka skatteavdrag. Totalt uppskattas drygt
2 300 svenska företag inom elektronikbranschen påverkas.
Den största kostnadsförändringen som följer av kemikalieskatten är
själva skatten, av Tillväxtverket beräknad till 2,78 miljarder kronor
(Tabell 3.2.3.1). Men, de för företagen mest betydande effekterna
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uppstår enligt Tillväxtverket till följd av administrationen och
konkurrenspåverkan som skatten medför.
De administrativa kostnaderna, beräknade till 48 miljoner kronor per
år, uppstår till följd av den process som den skattskyldige måste gå
igenom för att ansöka om skatteavdrag. Beräkningen bygger på den tid
som förväntas krävas för informationsinsamling och dokumentation
från underleverantören, extra stickprov som kan behöva göras i de fall
osäkerhet uppstår, samt kontroll mot lista. Tidsåtgången kan komma
att variera stort mellan företag och det administrativa arbetet för att
yrka på avdrag kan bli särskilt betungande för små företag.
3.2.3.1

Effekter av kemikalieskatt, kostnader och konkurrens (miljoner
kronor)
Administrativ

Produktion

Regelgivare och regel Nya eller ändrade krav
Årlig
Initial
Finansdepartementet,
 Skatt på viss elektronik
48
1
Kemikalieskatt
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Hämmande
Källa: Tillväxtverket

Internationell konkurrens på ojämlika villkor
Eftersom kemikalieskatten är en nationell reglering berörs endast
varor som köps i Sverige. Detta innebär att företag utanför Sverige får
en fördel jämfört med företag baserade inom Sverige. Omfattningen av
effekterna beror på i vilken utsträckning konsumenter väljer att vända
sig till utländska leverantörer för att undvika prisökningen som följer
av skatten. Vidare kan den administrativa bördan för att yrka på
avdrag hämma de små företagens förmåga att konkurrera, givet att det
sannolikt kräver mer omfattande resurser för små företag kontra
större företag att skaffa fram underlag. Slutligen kan även avsaknaden
av en standardiserad mät- och testmetod snedvrida konkurrensen.
Denna brist försvårar möjligheten för Skatteverket att avgöra om ett
företag begär en korrekt reduktion av skatten, något som kan bidra till
att företag som är mindre seriösa gynnas på bekostnad av andra
aktörer.
3.2.4

Förenklad avdragsrätt vid representation

I syfte att förenkla tillämpningen av mervärdesskattereglerna samt
harmonisera dem med EU-rätten, ändras rätten till avdrag för
representation vid måltider och annan förtäring. Ändringarna avser
både mervärdesskatt och inkomstskatt och innebär bland annat att
företagen endast har en beloppsgräns att ta hänsyn till vad gäller
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Skatt, avgift och
subvention
Årlig
2 784

Konsumenter

måltidsrepresentation. Detta bidrar till en förenklad administrativ
process för företagen. Sammantaget uppskattar Tillväxtverket att
ändringarna kan innebära besparingar om 65 miljoner kronor (Tabell
3.2.4.1). Cirka en miljon företag inom samtliga branscher berörs av
ändringarna.
De ändrade kraven medför både ökade och minskade skattekostnader.
Enligt uppgifter från regelgivarens konsekvensutredning bedöms
företagens utgifter i form av bolagsskatt utökas med drygt 1 miljard
kronor per år till följd av den slopade avdragsrätten, vilket enligt
Tillväxtverkets bedömning borde motsvara kostnadsökningen för
företagen. Däremot innebär den höjda avdragsrätten för
mervärdesskatt vid måltidsrepresentation att ett högre avdrag
kommer medges i vissa situationer. Tillväxtverket bedömer att den av
regelgivaren angivna offentligfinansiella effekten om 50 miljoner
kronor i minskade intäkter rimligtvis motsvarar den besparing som
tillfaller företagen.
3.2.4.1

Effekter av krav på ändrad avdragsrätt, kostnader och konkurrens
(miljoner kronor)

Regelgivare och regel
Finansdepartementet,
Avdragsrätt vid
representation (EU)

Antal

Administrativ
Årlig

Nya eller ändrade krav
 Slopad avdragsrätt för
måltidsrepresentation

-34

1 030

 Höjd avdragsrätt för mervärdesskatt
-31
-50
vid måltidsrepresentation
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.

Källa: Tillväxtverket

3.2.5

Skatt, avgift
och subvention
Årlig

Avdragsförbud mot efterställda skulder

Företagen som berörs av regeländringen om avdragsförbud mot
efterställda skulder inkluderar primärt banker, kreditinstitut och
försäkringsföretag. Dessa anges av regelgivaren uppgå till 50 stycken.
Regeländringen innebär att räntan för efterställda skulder som får ingå
i kapitalbasen inte längre är avdragsgill. Regelgivaren uppger att
regeländringen ökar bolagsskattebasen om drygt 7,73 miljarder
kronor och skatteintäkterna med 1,7 miljarder. Det senare bedömer
Tillväxtverket motsvarar de ökade kostnaderna för företagen (Tabell
3.2.5.1). Den administrativa kostnaden som följer av att företagen
behöver särskilja på avdragsgill och icke avdragsgill ränta uppskattas
inte bli betydande.
Förändringen av den så kallade ventilen i reglerna om
underskottsavdrag uppges av regelgivaren beröra färre än 500 företag
och leda till minskade skatteintäkter om 50 miljoner kronor per år.
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Enligt Tillväxtverket borde det motsvara kostnadsminskningen för
företagen.
3.2.5.1

Effekter av avdragsförbud på efterställda skulder, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)
Skatt, avgift
och subvention

Regelgivare och regel
Finansdepartementet, Avdragsförbud
på efterställda skuldförbindelser

Antal

Nya eller ändrade krav

Årlig

 Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda
skuldförbindelser

1 700

 Förändring av den så kallade ventilen i
reglerna om underskottsavdrag
-50
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Förmåga
Incitament
Konsumenter
Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.

Källa: Tillväxtverket

Svårbedömda konkurrenseffekter
Om andra länder tillämpar generösare avdragsregler kan de svenska
bankernas konkurrensvillkor hämmas. Regelgivaren anger dock att
konkurrenseffekterna antas bli mycket begränsade, mot bakgrund av
att de ökade kostnaderna är mycket begränsade i förhållande till
volatiliteten i företagens samlade finansieringskostnader. Enligt
Tillväxtverket är det svårt att bedöma de eventuella
konkurrenseffekternas omfattning.
3.2.6

Växa-stöd ger sänkta arbetsgivaravgifter

Syftet med det så kallade växa-stödet är att stimulera fler företag att
nyanställa genom att enmansföretag som anställer en person är
berättigade till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna, den allmänna
löneavgiften och den särskilda löneskatten. Enligt regelgivarens
konsekvensutredning har cirka 260 000 företag i alla branscher
möjlighet att utnyttja stödet. Baserat på regelgivarens uppskattning att
10 000 företag väljer att utnyttja nedsättningen och nyanställa,
beräknar Tillväxtverket att växa-stödet ger en kostnadsbesparing för
företagen om 520 miljoner kronor per år (Tabell 3.2.6.1). Den
administrativa kostnaden om 2 miljoner kronor per år uppstår till följd
av företagens skyldighet att lämna relevant information till
Skatteverket.
3.2.6.1

Effekter av växa-stöd för den första anställda, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)
Skatt, avgift och
Administrativ subvention

Regelgivare och regel

Nya eller ändrade krav
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Årlig

Årlig

Finansdepartementet, Växa-  Minskad arbetsgivaravgift för
2
stöd för den första anställda enskilda näringsidkare
Konkurrenspåverkan (hämmande eller främjande)
Antal
Förmåga
Incitament
Hämmande
Källa: Tillväxtverket

-520

Konsumenter

Snedvridande konkurrenseffekt motverkad från och med 2018
Utformningen av växa-stödet bedöms medföra snedvridande
konkurrenseffekter, då enskilda firmor som omfattas av regeln ges
fördelar gentemot företag av samma storlek men av en annan
företagsform. Denna snedvridande effekt har dock uppmärksammats
av regeringen och en omarbetning av regeln som eliminerar
konkurrenssnedvridningen gäller från och med den 1 januari 2018.
3.2.7
Ökade och minskade energiskatter
Stegvisa förändringar kommer ske i skattesatserna inom
energisektorn över en period om fyra år (2017 till 2020) och
innehåller element av såväl ökade som minskade kostnader för
företagen. I föreliggande beräkning inkluderas enbart förändringarna
för 2017. Ändringarna innebär att tjänsteföretag i alla branscher, cirka
781 100 företag, får en stegvis ökning av elskatten till totalt 5,4 öre per
kilowattimme, vilket leder till ökade kostnader om uppskattningsvis
306 miljoner kronor för 2017 (Tabell 3.2.7.1). Skattesatserna för
vattenkraftverk (cirka 1 200 företag) och termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer (5 företag) kommer däremot att sänkas eller fasas
ut, vilket ger minskade skattekostnader för dessa företag om totalt 3,4
miljarder kronor (-1,2 + -2,2 miljarder kronor).
3.2.7.1

Effekter av energiskatteändringar, kostnader och konkurrens
(miljoner kronor)
Skatt, avgift
och subvention

Regelgivare och regel

Nya eller ändrade krav

Finansdepartementet, Skatteförslag av
energiöverenskommelsen

Årlig

 Sänkt fastighetsskatt för vattenkraftverk

-1 167

 Avskaffad skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer

-2 245

 Höjd energiskatt på el

306
Summa

-3 106

Konkurrenspåverkan
Antal

Förmåga

Incitament

Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.
Källa: Tillväxtverket
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Konsumenter

3.2.8

Kontracykliskt buffertvärde

Beslut om att utöka det kontracykliska buffertvärdet från 1,5 till 2
procent för bankerna syftar till att minska risken i samband med
systemkriser. Cirka 130 banker och kreditinstitut uppges av
regelgivaren omfattas av kravet. Vissa små och medelstora företag,
inklusive några värdepappersbolag och fondbolag, undantas från
kravet. Tillväxtverkets beräkning baseras dock på det kapital som de
tio största bankföretagen ska avsätta till bufferten, mot bakgrund av
att regelgivaren uppger att dessa tio står för en mycket stor del av
krediten i Sverige. Små och medelstora företag undantas av kravet.
Det utökade kravet beräknas leda till alternativkostnader om
138 miljoner kronor per år (Tabell 3.2.8.1). Alternativkostnaden
motsvarar i detta fall den ränteinkomst bankerna går miste om när de
tvingas binda kapital utan avkastning istället för att låna ut det
(beräknad med en kalkylränta på 1,57 procent). Det bör nämnas att
regelgivaren uppger att företagen som träffas av kravet redan avsätter
mer kapital än vad som krävs enligt tidigare föreskrifter, för att
försäkra sig om att inte hamna under buffertgränsen. Därför kanske
företagen inte upplever kravet som så betungande i praktiken.
3.2.8.1

Effekter av höjning av kontracyklisk buffert, kostnader och
konkurrens (miljoner kronor)
Alternativkostnad

Regelgivare och regel

Nya eller ändrade krav

Årlig

Finansinspektionen,
Kontracykliskt buffertvärde

 Upprätthålla en kontracyklisk buffert

138

Konkurrenspåverkan
Antal

Förmåga

Incitament

Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.
Källa: Tillväxtverket

Indirekta effekter
Indirekta effekter som kan följa genom höjningen av den
kontracykliska bufferten är att utlåningen till företag stramas åt, vilket
kan påverka alla sektorer. Regelgivaren anger visserligen att det är
hushållens skuldsättning snarare än utlåningen till företagen som
medför ökade risker och ligger till grund för beslutet. Men mot
bakgrund av att kreditgivning till hushåll ofta är associerad med lägre
riskvikter förväntas åtstramningen påverka kreditgivning till företag i
större utsträckning.
3.2.9

Höjd alkoholskatt

En höjning av alkoholskatten gäller från och med 2017, och innebär att
punktskatterna på öl, vin, andra jästa drycker än vin och öl samt
mellanklassprodukter höjs med 4 procent och att punktskatten på
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etylalkohol höjs med 1 procent. Syftet med höjningen är enligt
regelgivaren att främja folkhälsan genom att minska de medicinska
och sociala skadorna av alkohol. Tillväxtverket bedömer att det
primärt är företag inom hotell- och restaurangbranschen som
påverkas, totalt cirka 14 500 företag, och uppskattar att ändringen
medför ökade skattekostnader för företagen om 54 miljoner kronor
(Tabell 3.2.9.1). Beräkningen är baserad på statistik från
Folkhälsomyndigheten avseende antal liter såld alkohol av respektive
dryck.
Tillväxtverket bedömer att den ökade kostnaden per enhet alkohol är
så pass liten att den inte kommer påverka konsumenterna och deras
besök på barer och restauranger på ett betydande sätt.
3.2.9.1

Effekter av höjd alkoholskatt, kostnader och konkurrens (miljoner
kronor)

Regelgivare och regel

Nya eller ändrade krav

Finansdepartementet, Höjning av alkoholskatt

 Höjd alkoholskatt

Skatt, avgift och
subvention
Årlig
54

Konkurrenspåverkan
Antal

Förmåga

Incitament

Inga konkurrenseffekter av betydelse identifierade.
Källa: Tillväxtverket

3.2.10

Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden kan påverka
konkurrensen

Lagändringen om stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden görs
huvudsakligen för att genomföra bolånedirektivet från EU. Syftet är att
öka öppenheten om hur räntan bestäms samt stimulera en sundare
amorteringskultur.
Endast ett av flera krav har identifierats medföra betydande kostnader
enligt Tillväxtverkets definition, och avser krav på
verksamhetsutövare att ansöka om tillstånd för att vara verksamma på
området. Om de 90 banker och kreditinstitut som bedöms omfattas
ansöker om tillstånd uppskattar Tillväxtverket att kostnaden blir cirka
108 miljoner kronor (Tabell 3.2.10.1). Däremot bedömer
Finansinspektionen det inte som troligt att samtliga företag som driver
sådan verksamhet som blir tillståndspliktig kommer att ansöka om
tillstånd. Detta delvis mot bakgrund av att vissa företag kan komma att
bedöma att de inte förmår uppfylla kraven, delvis då de direkta
kostnaderna i form av ansökningsavgift och årlig tillsynsavgift kan
göra att det saknas ekonomiska incitament att driva verksamheten
vidare. Slutligen bedöms kostnaderna bli proportionerligt sett
avsevärt högre för små än för stora företag, vilket kan hämma de
mindre företagens förmåga att konkurrera.
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3.2.10.1 Effekter av stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden, kostnader
och konkurrens (miljoner kronor)

Regelgivare och regel

Nya eller ändrade krav

Justitiedepartementet, Stärkt
konsumentskydd på bolånemarknaden



Ansöka om tillstånd att bedriva
verksamhet med bostadskrediter

Administrativ
kostnad
Initial
108

Konkurrenspåverkan
Antal
Hämmande
Källa: Tillväxtverket

Förmåga

Incitament

Hämmande
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4

Slutsatser och rekommendationer

Tillväxtverkets uppföljning av nya och ändrade regler som trätt i kraft
2017 visar att företagens kostnader till följd av regler totalt sett ökar
under året. 2017 identifierades 11 regelförslag med förväntade
betydande kostnadsförändringar för företagen. De administrativa
kostnaderna uppskattas öka med totalt cirka 1,2 miljarder kronor,
varav drygt en miljard härstammar från EU-regler med åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism. Skatter, avgifter och
subventioner ökar under året med totalt runt 1,8 miljarder kronor.
Denna siffra innefattar dock såväl kostnadsökningar (till följd av bland
annat skatt på kemikalier av viss elektronik och höjd energiskatt för
tjänsteföretag) som kostnadsminskningar (möjlighet till sänkta
arbetsgivaravgifter för den första anställda samt sänkta energiskatter).
Det framgår av analysen att en regelkostnad inte kan ses isolerat, utan
måste beaktas utifrån ett vidare sammanhang. En hög kostnad är inte
nödvändigtvis en indikation på en för företagen dålig regel. På samma
sätt behöver inte en kostnadsminskning vara odelat positiv.
Kostnadsförändringar för företag till följd av regler måste ställas i
relation till nyttorna och om konkurrensen kan påverkas på något sätt.
Därutöver är utformningen av regeln av stor vikt, och att den är enkel
att förstå och följa. Den nya skatten på kemikalier i viss elektronik till
exempel, som syftar till att minska nivåer av farliga ämnen i
människors hemmiljö, genererar uppskattningsvis ökade
skattekostnader om 2,78 miljarder kronor. Skattekostnaden i sig
medför dock inte nödvändigtvis ett problem för de berörda företagen.
Istället är det avsaknad av liknande krav på utländska leverantörer
som kan generera försämrade konkurrensmöjligheter gentemot
internationella leverantörer. Därutöver är kemikalieskatten också ett
exempel på utmaningen med att utforma enkla regler som är lätta att
förstå och följa. Detta eftersom själva utformningen av förfarandet
med att ansöka om avdrag på skatten väntas generera en ökad
administrativ börda för företagen, vilken kan utgöra en belastning
särskilt för små företag.
För att på ett mer effektivt sätt bidra till att sänka företagens
regelkostnader rekommenderar Tillväxtverket att myndigheten får i
uppdrag att genom en fördjupad omvärldsanalys se över andra länders
erfarenheter av målstyrning på förenklingsområdet.
Omvärldsanalysen kan ligga till grund för att ta fram förslag på hur en
tydligare målstyrning på ett effektivt sätt skulle kunna bidra till att
sänka företagens kostnader till följd av regler.
Vidare föreslår Tillväxtverket att den fortsatta uppföljningen av regler
med betydande kostnadsförändringar för företag i större utsträckning
beaktar vad företagen tycker om reglerna. Detta för att ge en mer
nyanserad bild av reglerna och betydelsen av deras effekter.
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Konkurrensanalys

I denna bilaga följer en förklaring av ramverket för analysen av reglers
påverkan på konkurrensen som Tillväxtverket använder.
Analysmetoden utgår ifrån OECDs Competition Assessment Checklist.
1) Konkurrensen kan påverkas genom förändringar av antalet
företag, företagens förmåga eller incitament att konkurrera
och förutsättningarna för konsumenter att röra sig fritt mellan
leverantörer. Se Tabell B1.1.
2) Konkurrensen kan påverkas:
 Mellan branscher (substitut och komplement),
 Inom samma bransch (beroende på företagens olika
särdrag, såsom storlek, juridisk form, plats i värdekedjan
eller marknad. Exempel på det senare är producent,
grossist, importör eller exportör).
 Mellan företag i olika länder
3) En regel kan vara konkurrensneutral, ha främjande eller
hämmande effekt för konkurrensen.
B 1.1

Förklaring av konkurrenspåverkan

Konkurrenspåverkan

Förklaring

Antal

Ju fler företag som finns på en marknad desto större valmöjligheter
för konsumenterna eftersom företagen måste konkurrera intensivt
för att locka till sig och behålla sina kunder. Nya eller ändrade regler
kan påverka antalet företag på en marknad genom att underlätta eller
försvåra in-och utträden.

Förmåga

Företags förmåga att konkurrera beror bland annat på möjligheten
att självständigt sätta priser, fritt utforma och produkter och tjänster
av olika kvalitet och karaktär, välja produktionsprocesser, kunna
marknadsföra sina produkter och kunna hantera förändringar i
produktionskostnader utan att behöva justera sina priser i
förhållande till konkurrenterna.

Incitament

Konkurrensen kan påverkas om regler främjar eller hämmar
företagens incitament att agera som rivaler. Det kan till exempel
handla om krav på offentlig information om företagens produktion,
priser, försäljning eller kostnader, eller krav som förändrar
konsumenternas efterfrågan.

Konsument

Välinformerade konsumenter är en förutsättning för väl fungerande
konkurrens. Regler kan på olika sätt påverka konsumenters
beteende, tillgång på information och möjlighet att fritt byta mellan
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olika leverantörer på marknaden.
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Bilaga 2 Regelförändringar med betydande ekonomisk
påverkan på företagen 2017

B 2.1
Sammanfattning av regelförändringarna med betydande
ekonomisk påverkan på företagen 2017, rangordnade enligt den ordning
de beskrivs i Avsnitt 3.2.
Regelgivare

Finansdepartementet

Finansinspektionen
Elsäkerhetsverket

Finansdepartementet

Regel

Administrativ

Produktion

Initial

Årlig

Initial

Årlig

85

581

450

253

Ytterligare åtgärder mot
penningtvätt och finansiering
av terrorism (EU)*
Åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism
(EU)*

331

48

Avdragsrätt vid representation
(EU)*

-65

1

2 784
980

Avdragsförbud för ränta på
efterställda skuldförbindelser

1 650

Växa-stöd för den första
anställda

2

-520

Skatteförslag av
energiöverenskommelsen

Finansdepartementet

Höjning av alkoholskatt

Justitiedepartementet

Stärkt konsumentskydd på
bolånemarknaden (EU)*

Årlig

146

Kemikalieskatt

Kontracykliskt buffertvärde

Årlig

503

Elsäkerhetslag

Finansinspektionen

Skatt,
Alternativavgift &
kostnad
subvention

-3 106
132
54
108

Summa

524

* Reglerna har till viss del sitt ursprung i EU regler.
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1 215

451

253

1 842
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Bilaga 3

Berörda företag utifrån antal och bransch

B 3.1
Sammanfattning av företagen utifrån antal och bransch
som berörs av de betydande regelförändringarna 2017, rangordnade
enligt den ordning de beskrivs i Avsnitt 3.2.
Regel
Ytterligare åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism (EU)**
Åtgärder mot penningtvätt
och finansiering av terrorism (EU)**
Elsäkerhetslag

Berörda företag (SNI 2007)
Den finansiella sektorn, varuhandel, värdeoch kontanthantering, spel- och vadhållning
samt hyresförmedling

Uppskattat antal
berörda företag* SNI 2007
106 900

G, K, L, R

Finansiella tjänster och försäkringstjänster

2 300

K

Elinstallationsföretag

30 000

F

Kemikalieskatt

Elektronikföretag

2 400

C

Avdragsrätt vid representation (EU)**

Företag i samtliga branscher

Ca 1 miljon

A-S, ej O

Avdragsförbud för ränta på
efterställda skuldförbindelser
Växa-stöd för den första anställda
Skatteförslag av
energiöverenskommelsen
Kontracykliskt buffertvärde
Höjning av alkoholskatt
Stärkt konsumentskydd på
bolånemarknaden (EU)**

Banker andra kreditinstitut,
värdepappersbolag, vissa fondbolag, etc.

50
K

Företag som genomför förvärv av
underskottsbolag.
Enmansföretag i samtliga branscher.
Vattenkraftverk
Kärnkraftverk
Tjänsteföretag
Banker och kreditinstitut (K)

500
260 000
1 200
5
781 200
135

A-S, ej O
D
D
G-S, ej O
K

Hotell- och restaurangbranschen.

14 600

I

90

K

Banker och kreditinstitut

Anmärkning: A-R avser samtliga branscher utom O (offentlig förvaltning och
försvar; obligatorisk socialförsäkring), G-R tjänsteföretag, C tillverkning, D
försörjning av el, gas, värme och kyla, F byggverksamhet, G handel, reparation av
motorfordon och motorcyklar, I hotell- och restaurangverksamhet, K finans- och
försäkringsverksamhet, L fastighetsverksamhet, R Kultur, nöje och fritid samt S
annan serviceverksamhet i enlighet med SNI2007 (http://www.sni2007.scb.se/).
* Avrundat till närmaste hundratal, där relevant.
** Reglerna har till viss del sitt ursprung i EU regler.
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