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Regelrådet anser att företagsskat-
tekommitténs utredning om skattein-
citament för riskkapital är bristfällig. I  
utredningen föreslås två nya skattelätt-
nader som syftar till att öka kapitalet 
och hjälpa mindre företag att växa. 
Enligt Regelrådet ger utredningen inte 
en heltäckande bild av konsekvenserna 
för näringslivet. 

Regeringen beslutade den 13 januari 2011 
att tillsätta en kommitté med uppdrag att 
se över företagsbeskattningen i Sverige. 
Företagsskattekommittén föreslår nu två 
nya skatteincitament för riskkapital som 
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och ge dem större investeringsmöjligheter. 

I båda fallen handlar det om skattelättna-
der för kapitaltillskott i samband med bo-
lagsbildning eller nyemission. Den ena lätt-
naden är riktade till fysiska personer och 
kallas riskkapitalavdrag. Lättnaden innebär 
att man i vissa fall får göra avdrag vid 
köp av andelar i ett mindre företag. Hela 
avdraget tas sedan tillbaka när andelarna 
säljs. Kommitténs andra förslag är riktat till 

Utredning om 
skatter underkänd

företag och benämns emissionskredit. För-
slaget innebär att företag och ekonomiska 
föreningar som tar in riskkapital får anstånd 
med betalning av arbetsgivaravgifterna. 
Anståndet löper med ränta. 
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föreslås att avdragsrätten för representa-
tion slopas. 

I sitt yttrande anmärker Regelrådet på att 
de administrativa kostnader som förslagen 
medför för företagen inte är tillräckligt be-

lysta. Detsamma gäller för hur förslaget om 
slopat representationsavdrag kommer att 
påverka företagens redovisning av moms. 
Regelrådet tycker att konsekvensutred-
ningen är bristfällig bl.a. eftersom den 
inte visar att förslagen, från administrativ 
synpunkt, är de bästa lösningarna för 
näringslivet. Regelrådet avstyrker därför 
förslagen.  

 Läs yttrandet på regelradet.se

Riksrevisionen har nyligen släppt en 
rapport om regeringens regelförenk-
lingsarbete 2006–2010. Bland slutsat-
serna märks att ett felaktigt fokus och 
avsaknaden av en tydlig styrning har 
stått i vägen för större regelförenklingar.

Under ett antal år har regeringen arbetat 
med att förenkla reglerna för företagen. 
Men en stor del av företagen tycker 
snarare att vardagen blivit allt krångligare 
Riksrevisionens rapport visar att arbetet 
med att förenkla för företagen i alltför stor 
utsträckning har fokuserat på företagens 

administrativa kostnader. För att uppnå 
ett bättre resultat föreslår Riksrevisionen 
att arbetet istället inriktas på förenkling av 
tunga regelområden där åtgärderna gör 
som mest nytta. Man rekommenderar 
även att regelverket kring konsekvens-
utredningar skärps och att Regelrådets 
uppdrag blir vassare och bredare. Rappor-
ten betonar samtidigt vikten av ett fortsatt 
fokus på regelgivarnas ansvar för att höja 
kvaliteten i konsekvensutredningarna och 
förbättra utformningen av regelverken.

 Läs om rapporten på regelradet.se

Regelförenklingsarbetet saknar fokus
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Regelrådet har i samarbete med Till-
växtverket tagit fram en ny skrift om 
regelförenkling och myndigheters arbete 
med EU-lagstiftning.  

När en EU-rättsakt väl är beslutad och ska 
införlivas i svensk rätt är det ofta för sent för 
myndigheterna att göra någonting för att 
förenkla reglerna. För att regelverken ska bli 
enkla och ändamålsenliga måste myndig-
heter tidigt arbeta med regelförenkling.
Skriften Från EU-förslag till myndighetsfö-

reskrift vänder sig framförallt till dig som 
arbetar med regelförenkling och EU-lag-
stiftning och är utgångspunkt för det semi-
narium som Regelrådet och Tillväxtverket 
arrangerar i april (se www.regelradet.se).

 Läs skriften här

Studie om gold-plating

Många av företagens administrativa 
kostnader som har sitt ursprung i EU-
lagstiftning är resultatet av gold-plating, 
dvs. överimplementering. Näringslivets 
Regelnämnd (NNR) och Regelrådet har 
därför inlett en studie om gold-plating 
som kommer att presenteras senare i vår. 

Om Regelrådet
Regelrådet bedömer om förslag till regler 
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett 
enkelt sätt och till lägsta administrativa 
kostnad för företag. Regelrådet tittar också 
på om konsekvenserna för företag är till-
räckligt utredda. Regelrådet är rådgivande 
till myndigheter och departement.

 Läs mer om Regelrådets uppdrag

Seminarium ”Från EU-förslag till 
myndighetsföreskrift”

Den 23 april anordnar Regelrådet och 
Tillväxtverket ett seminarium om hur 
myndigheter kan åstadkomma enkla 
och ändamålsenliga regler i arbetet med 
EU-lagstiftning. Seminariet riktar sig till 
dig som arbetar med EU-lagstiftning på 
en myndighet.

På seminariet, som har utgångspunkt i 
skriften Från EU-förslag till myndighets-

föreskrift – att åstadkomma enkla och 

ändamålsenliga regler, kommer vi att 
diskutera hur myndigheter aktivt kan 
arbeta med regelförenkling i de proces-
ser som leder fram till en EU-rättsakt. 
Under en förmiddag med oss kommer 
du bland annat att få ta del av Stats-
rådsberedningens expertkunskaper om 
EU-arbete, inspireras av goda exempel 
på aktivt regelförenklingsarbete, lyssna till 
Regelrådets och Tillväxtverkets slutsatser 
och förslag, samt ges utrymme att ställa 
många frågor.

Välkommen med din anmälan!

 Anmäl dig genom att klicka här 
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Ny skrift från Regel-
rådet

Krister Andersson, Chef för skatteavdel-

ningen på Svenskt Näringsliv, om betän-
kandet Skatteincitament för riskkapital.

Du har varit expert i utredningen och 
skrivit ett särsklit yttrande. Vad är fel?
– I direktiven står det att utredningen ska 
ta fram effektiva förslag på skatteincita-
ment som ökar tillgången på riskkapital. 
Förslagen som presenteras i utredningen 
lever inte upp till de kraven. De är otillräck-
liga och innebär endast en räntekredit.

Vilka konsekvenser kommer förslaget 
att få för företagens administrativa 
kostnader?
– Jag tror förslaget skulle få väldigt små 
effekter för företagens administrativa kost-
nader. Få företag kommer att ansöka om 
avdrag – reglerna är för ofördelaktiga. När 
det gäller regelförenkling vore det önskvärt 
med ett generellt helhetsgrepp. Annars 
blir lagstiftningen bara mer komplicerad. 
Att man tillsätter en utredning är i sig ett 

Ny uppgift för Regelrådet
Regelrådet har i sitt nya uppdrag fått i 
uppgift att bistå regelgivare med gransk-
ning av konsekvensutredningar som 
tagits fram inom EU för att bedöma om 
konsekvenserna för svenska företag är 
tillräckligt beskrivna. Regelgivare är väl-
komna att begära en sådan granskning.
 

 Läs mer på regelradet.se

uttryck för att de generella reglerna är för 
dåliga.

Hur kan skattelättnader se ut i stället?
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vatpersoner som investerar i små företag. 
Det ligger närmare de krav som direktiven 
ställer. Min förhoppning är att förslaget 
också kommer att genomföras.
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