
Regelrådet har granskat betänkandet från 
Spellicensutredningen En omreglerad 
spelmarknad och bedömt att konsekvensut-
redningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ 
förordningen om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 

Enligt Regelrådet finns det värdefull informa-
tion i konsekvensutredningen. Till exempel 
tycker Regelrådet att det finns en tydlig 
redovisning när det gäller olika sätt som en 
skatt på spelandet skulle kunna utformas på 
och vilka konsekvenserna skulle bli om olika 
alternativ väljs. Det är också en förhållan-
devis tydlig redovisning av hur de berörda 
företagens verksamhet kan påverkas av 
utredningens förslag. 

Däremot finner Regelrådet att den redovis-
ning som utredningen gör av hur många 
företag som berörs och hur stora företa-
gen är inte är tillräckligt tydlig. Inte heller 
redovisningen av hur de berörda företagens 
administrativa kostnader och andra kost-
nader påverkas av förslaget är tillräckligt 
tydlig enligt Regelrådets uppfattning. Utö-
ver detta har Regelrådet funnit att redovis-
ningen av särskilda hänsyn till små företag 
har brister. Regelrådet framhåller att inte 

minst på grund av att det framgår att små 
företag kommer att ha svårare att anpassa 
sig till förslaget, borde redovisningen ha 
varit tydligare.

Förslaget innebär att reglerna ska anpas-
sas till den verklighet som gäller idag på 
spelmarknaden, där det bland annat finns 
ett antal företag som erbjuder spel till 
svenska spelare online men det finns inget 
system för sådana bolag att få tillstånd 
till detta.  Det föreslås att det ska skapas 
ett system med licenser för den som vill 
erbjuda spel online till svenska spelare. 
Det ska också ställas krav på den tekniska 
utrustning som ska användas vid spel om 
pengar. För spel som erbjuds i konkurrens 

mellan företag i konkurrens kommer det att 
tas ut en skatt motsvarande 18 procent av 
spelnettot, det vill säga det som företagen 
har kvar efter att ha betalat ut vinster till de 
som spelar. 

Utöver licensmarknaden ska också delar 
av den spelverksamhet som finns idag fin-
nas kvar och fortsätta att vara ett reglerat 
monopol. Det handlar om att lotteriverk-
samhet som bedrivs av föreningslivet även 
fortsättningsvis ska drivas i denna regi men 
också exempelvis att landbaserade kasinon 
fortfarande ska vara en verksamhet som 
Svenska Spel ska ha ensamrätt på. 

Regelrådet har granskat betänkandet Vissa 
frågor inom fastighets- och stämpelskatts-
området och funnit att utredarens konse-
kvensutredning inte uppfyller kraven i 6 och 
7 §§ förordning (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet bedömer flera redovisnings-
punkter som godtagbara i konsekvensutred-
ningen, bland annat alternativa lösningar 
och förslagets överensstämmelse med 
EU-rätten, liksom konkurrenspåverkan. Det 
som likväl gör att Regelrådet inte anser att 
konsekvensutredningen uppfyller kraven 
är att redovisningen av berörda företag är 
missvisande och att redovisningen av de 

kostnadsmässiga konsekvenserna är ofull-
ständig. Regelrådet anser att utredaren har 
förbisett att försäkringsbranschen träffas 
på ett betydande sätt och att företag som 
äger fastigheter generellt träffas. I redo-
visningen saknas således även beräkningar 
för företagen i fastighetsbranschen, liksom 
för företag som äger fastigheter generellt. 
Med anledning av detta kan Regelrådet 
inte bedöma hur förlaget träffar de be-
rörda företagen.

Betänkandet behandlar de samhällseko-
nomiska effekterna av att skattefritt sälja 
fastigheter i paketerad form. Här avses att 
en fastighet överförs till ett paketeringsbo-

Skattefri fastighetsförsäljning
YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

Nya spelregler
YTTRANDE FRÅN REGELRÅDET

lag istället för att säljas direkt. Paketerings-
bolaget kan säljas skattefritt om andelarna i 
bolaget är näringsbetingade, till skillnad mot 
en direktförsäljning av en fastighet där en 
eventuell kapitalvinst ska tas upp till beskatt-
ning och där stämpelskatt utgår. En avskatt-
ning ska därför ske av en fastighet när ett 
företag avyttrar en delägarrätt och tillgångar-
na i samtliga avyttrade företag huvudsakligen 
består av fastigheter. Vidare utökas skatte-
plikten för stämpelskatt.
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Regelrådet finner att konsekvensutred-
ningen till Skatteverkets förslag om per-
sonalliggare i fler verksamheter uppfyller 
kraven i 6 och 7 §§ förordningen om 
konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet kritiserar att konsekvensutred-
ningen i relativt hög grad förefaller bygga 
på resonemang utifrån genomsnittliga 
effekter och förutsättningar vilket medför 
en risk att resonemang kan bli alltför för-
enklade och effekter som kan vara viktiga 
för ett enskilt företag förbises. Som helhet 
finner dock Regelrådet att konsekvensut-

redningen håller tillräcklig kvalitet. Redo-
visningen av påverkan på administrativa 
kostnader är tydlig. 
Förslaget syftar till att motverka svartarbete 
och främja en sund konkurrens. Nya verk-
samheter som Skatteverket föreslår ska föra 
personalliggare är fordonsservice och livs-
medels- och tobaksgrossistverksamhet. Det 
föreslås en utvidgning av vad som omfattas 
av skyldigheten att föra personalliggare vid 
s.k. blandad verksamhet.
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Regelrådets uppgifter är att granska och 
yttra sig över kvaliteten på konsekvensut-
redningar till författningsförslag som kan få 
effekter av betydelse för företag. Rådet ska 
också på begäran från regelgivare granska 
konsekvensutredningar till förslag från EU 
som bedöms få stor påverkan för företag i 
Sverige. Regelrådet är ett särskilt besluts-
organ inom Tillväxtverket vars ledamöter 
utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 
för sina egna beslut. 

Mljö- och energidepartementets betän-
kandet Från värdekedja till värdecykel – så 
får Sverige en mer cirkulär ekonomi, SOU 
2017:22 .

 Uppfyller kraven

Livsmedelsverkets förslag till ändring  före-
skrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten.  

 Uppfyller kraven

Sjöfartsverkets förslag till ändring av tidi-
gare remitterat förslag av föreskrifter om 
tillhandahållande av lots, lotsbeställning, 
tilldelning av lots och lotsavgifter.

 Uppfyller kraven

Havs- och vattenmyndighetens förslag till 
ändrade bestämmelser för fiske efter hum-
mer.

 Uppfyller kraven

Polismyndighetens förslag till föreskrifter för 
bevakningsföretag.

 Uppfyller kraven

Lotteriinspektionens förslag till nya före-
skrifter om ombud.
  Uppfyller inte kraven
      
       

       Läs mer på www.regelradet.se

1. Vad har varit den största utmaningen 
under det första verksamhetsåret?
Det har varit ett spännande och intensivt 
första år! Under förra våren kom vi igång 
med råd och sekretariat och i juni kom vi i 
gång med yttranden. Vi har haft stor nytta av 
våra internationella kontakter, särskilt er på 
svenska Regelrådet. Den största utmaningen 
har nog varit att få förvaltning, näringsliv 
och media att förstå vår roll då vi är nya 
aktörer inom närlingslivsrelaterad regel-
verksutveckling

2. Vad tror du behövs för att få ännu bättre 
konsekvensutredningar i Norge?
Utredningskulturen inom förvaltning måste 
förbättras. Förvaltningen måste bättre förstå 
hur regleringar kan påverka näringslivet, 
särskilt om de har negativ påverkan på nä-
ringslivets värdeskapande. Under vårt första 
år fokuserade vi på att komma igång med 
yttranden och följa regelverksutvecklingen 
nationellt/internationellt. Efter sommaren 
kommer vi fokusera på vårt vägledningsar-
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Karensavdrag inte dag
Regelrådet finner Socialdepartementets 
förslag till Karensavdrag – en mer rättvis 
självrisk uppfyller kraven i förordningen om 
konsekvensutredning. Regelrådet kan dock 
konstatera att förslagsställaren hade kunnat 
förbättra redovisningen av förslagets överen-
stämmelse med EU-rätten, vilka behov av 
speciella informationsinsatser till företagen 
som finns och om företagen kan påverkas av 
förslaget även i andra avseenden än de rent 
administrativa.
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bete och det tror vi är ett nödvändigt komple-
ment till våra yttranden. 

3. Vilka är de mest prioriterade frågorna, 
kopplat till regelförenkling, för er de när-
maste åren?
Kommande år kommer vi fokusera på yttran-
den och vägledning som vi tror vi är ett nöd-
vändigt komplement till våra yttranden. Här 
kommer vi också att betona regelförenkling. 
Fortsatt deltagande i internationella samarbe-
ten kring regelförenkling, ex RegWatchEurope, 
där vi fått mycket inspiration så här långt. Ett 
område som vi tycker är mycket intressant är 
systematisk utvärdering av regleringar efter 
exempelvis fem år (s.k. ”post-implementation 
review”). 
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Trevlig sommar önskar 
Regelrådet!

Personalliggare i 
fler verksamheter
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