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Innehållet i förslaget
De föreslagna föreskrifterna avses ersätta Statistiska centralbyråns nu gällande föreskrifter på området
(SCB-FS 2009:3). Förslaget innebär att fler företag i olika branscher ska omfattas av lagerstatistik för
varuhandel och tjänstenäringar samt omsättningsstatistik. Utvidgningen av föreskrifterna följer av krav
från nationalräkenskaperna och ska bl.a. ligga till grund för beräkning av Sveriges
bruttonationalprodukt. Omkring 12 700 företag anges beröras av uppgiftsskyldigheten avseende
omsättningsstatistik och 2 000 företag av uppgiftsskyldigheten avseende lagerstatistik.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Ett genomförande av förslaget medför att de administrativa kostnaderna för företag kommer att öka.
Såvitt Regelrådet kan bedöma är detta dock en direkt följd av önskemålet att förbättra kvaliteten på
statistiken. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller utförlig information om syftet med regleringen och en tydlig
beskrivning av förslagets totala ekonomiska effekter. Däremot saknas en diskussion om möjliga
alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till
stånd. Enligt Regelrådets mening uppfyller konsekvensutredningen trots detta de krav som följer av
6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 7 mars 2012.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Stefan Zetterlind.

Stig von Bahr
Ordförande

Stefan Zetterlind
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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