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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Ert Dnr
N 2008:05/2014/32
Statistiska centralbyrån
Box 24 300
104 51 Stockholm

Yttrande över Statistiska centralbyråns förslag till
föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till
statistik om tjänsteföretagens kostnader för insatsvaror
och tjänster
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt
sätt och till relativt sett låga administrativa kostnader för berörda företag.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Statistiska centralbyrån avser att genomföra en årlig enkätundersökning avseende tjänsteföretagens
kostnader för insatsvaror och tjänster. De branscher som berörs av förslaget är bl.a. handel samt
reparationsverkstäder för motorfordon och motorcyklar, magasinering och stödtjänster till transport samt
film-, video- och tv-programverksamhet. Undersökningen syftar till att fylla en tidigare informationsbrist
vid beräkningen av bruttonationalprodukten och bidrar till att öka tillförlitligheten och relevansen i
beräkningarna i allmänhet och för framtagandet av Input/Output-tabeller i synnerhet. Detta uppges vara
av stort värde vid användningen av nationalräkenskaper som underlag för analys, för ekonomiska eller
politiska beslut och för fastställande av vissa avgifter till samt stöd från EU.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I remissen anges att totalt 958 företag kommer att beröras av förslaget. Tidsåtgången för att svara på
undersökningen beräknas till 2 timmar per företag och år. Timkostnaden beräknas till 880 kr, vilket ger
en kostnad om 1 760 kr per företag och år och en totalkostnad om 1 686 080 kr för samtliga berörda
företag.
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Såvitt Regelrådet kan bedöma uppnås syftet med förslaget på ett enkelt sätt och till relativt begränsade
administrativa kostnader för berörda företag. Rådet tillstyrker därför förslaget.

Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen innehåller en beskrivning av syftet med och bakgrunden till den föreslagna
regleringen. Därtill berörs alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd. Som
framgår av det föregående beskrivs och kvantifieras även regleringens påverkan på företagens
administrativa kostnader. Sammantaget finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav
som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 10 februari 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, ordförande, Lennart Palm, Leif Melin och Annika Andebark.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Ulrika Sjöström.

Karin Lindell
Ordförande

Ulrika Sjöström
Föredragande
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