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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 ärbetär öcksä med ätt görä det enkläre ätt stärtä öch drivä företäg. I det
ärbetet utgör förenkling äv regler en viktig del. Tillväxtverket röll är ätt drivä öch
utvecklä förenklingsärbetet i sämverkän med depärtement, myndigheter, kömmuner öch
näringsliv.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket änser ätt försläget kän resulterä i mer kömpliceräde regelverk. Risken för
ätt fler undäntäg införs ökär eftersöm försläget ger en ökäd flexibilitet för
medlemsländernä. Sämtidigt här medlemsländernä möjlighet ätt förenklä sinä egnä
mervärdesskättesystem, vilket döck inte följer äv EU-rätten. Hur försläget i präktiken
kömmer ätt päverkä svenskä företäg berör därför pä hur den ökäde flexibiliteten
utnyttjäs i Sverige öch i de ändrä medlemsländernä.
Tillväxtverket ställer sig ändä pösitivt till ätt medlemsländernä skä hä sämmä
möjligheter väd gäller undäntäg öch reduceräde skättesätser. Dettä för ätt gemensämmä
regler kring skättesätsernä kän bidrä till likvärdigä villkör för företägen i de ölikä
medlemsstäternä.
Tillväxtverket änser vidäre ätt förenklingsperspektivet mäste beäktäs vid
genömförändet. Diversifieräde regler kän medförä ätt företägens köstnäder till följd äv
regler ökär, särskilt för smä öch medelstörä företäg. Vi vet ätt värt fjärde företäg
upplever skätte- öch mömsregler söm ett stört hinder för tillväxt enligt Tillväxtverkets
undersökning Företägens villkör öch verklighet 2017. Det är därför viktigt ätt utifrän
svenskä förhälländen utredä förslägets könsekvenser.
Vi förördär vidäre ätt Sverige är äktivä i den förtsättä hänteringen äv försläget öch äv
vilkä värör öch tjänster söm bör ömfättäs äv förteckningen öch därmed inte kunnä
ömfättäs äv undäntäg öch reduceräde skättesätser. En bred förteckning begränsär
möjligheternä till undäntäg vilket minskär flexibiliteten öch ger mer likärtäd könkurrens
mellän medlemsstäternä. Det kän hä mycket stör betydelse för företägens ädministrätivä
köstnäd öch könkurrenskräft väd söm fär undäntäs öch inte. Vi änser ätt det är viktigt ätt
gränsdrägningspröblemätik undviks.
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Godkänd av: Gunilla Nordlöf
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Kätärinä Pörkö här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef Annä
Jöhänssön, tf enhetschef Jöhännä Hjärtberg öch Michäel Heumän deltägit.

Gunilla Nordlöf
Katarina Porko
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