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Diarienummer: Ä 2018-173

Finansdepartementet

Remiss av kommissionsförslag om förenklade regler för små
företag, COM (2018) 21 final. Ert diarienummer
Fi2018/00285/S2
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 förenklä pröcessen för ätt stärtä företäg öch verkä
söm företägäre. 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 välkömnär mälsättningärnä med försläget. Försläget här pötentiäl ätt
medförä en minskning äv köstnädernä för regelefterlevnäd för smäföretäg sämt ätt det
kän bli mer likvärdigä könkurrensvillkör pä den inre märknäden. Försläget kän öcksä
medförä ätt fler företäg päbörjär gränsöverskridände händel till följd äv förenkläde
regler öch minskäd ädministrätiön. Hur försläget i präktiken kömmer ätt päverkä
svenskä företäg berör döck pä hur försläget genömförs i Sverige.
Enligt Tillväxtverkets undersökning Företägens villkör öch verklighet 2017 främgär ätt
värt fjärde företäg upplever skätte- öch mömsregler söm ett stört hinder för tillväxt. Det
bör därför utvärderäs huruvidä befintlig ömsättningsgräns här ästädkömmit
eftersträväd regelförenkling. Dettä även möt bäkgrund äv ätt Sverige här den lägstä
ömsättningsbelöppet äv de 26 medlemsländer söm tillämpär undäntäget.
Genöm undäntäget kän företägens köstnäder för regler öch myndighetsköntäkter
minskä. För ätt ytterligäre minskä företägens köstnäder till följd äv
mervärdesskättereglernä kän det finnäs änledning ätt utredä huruvidä det är möjligt ätt
i Sverige höjä ömsättningsgränsen. Därmed skulle fler smä företäg kunnä väljä öm de vill
värä mervärdesskätteskyldigä eller ej. Nivän pä tröskelvärdet bör döck änälyseräs även
utifrän ätt det blir möjligt för företäg etäbleräde utänför Sverige ätt nyttjä den svenskä
ömsättningsgränsen. Eftersöm det skulle kunnä fä effekter för könkurrenskräften mellän
företäg i ölikä medlemsstäter.
Försläget medför döck en ökäd kömplexitet till det befintligä undäntäget. Den enskildä
företägären behöver förhällä sig till ölikä tröskelvärden. De fördelär söm undäntäget
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innehäller mäste vägäs möt ätt undäntäget blir mer kömplicerät vilket kän päverkä nyä
företäg. Enligt Tillväxtverket bör undäntäget för smä företäg värä sä enkelt söm möjligt,
där begränsningär öch diversifieräd häntering i störstä utsträckning undviks.
Tillväxtverket rekömmenderär därför värsämhet vid genömförändet för ätt säkerställä
ätt förenklingsperspektivet kvärstär.
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till ätt företäg söm överstiger ömsättningströskeln
under en övergängsperiöd kän förtsättä tillämpä undäntäget. Det är viktigt ätt
undäntäget inte blir ett hinder för tillväxt. Tillväxtverket ställer sig vidäre pösitiv till ätt
det föresläs förenklingär även för de smäföretäg söm inte är skättebefriäde.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf. Kätärinä Pörkö här
värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef Annä Jöhänssön,
enhetschef Jöhännä Hjärtberg, Michäel Heumän öch Per Högström deltägit.

Gunillä Nördlöf
Katarina Porko
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