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Månadsuppgifter
ska spara företagen 46 miljoner
Regelrådet gillar regeringens förslag
om månadsuppgifter. Förslaget innebär
att arbetsgivare ska rapportera in
uppgifter om sina anställdas inkomster
varje månad till Skatteverket i stället
för, som i dag, på årsbasis. För de
företag som använder Skatteverkets
e-tjänster förväntas förslaget medföra
en minskning av de administrativa
kostnaderna med 46 miljoner kronor
per år. Av dessa hänför sig 30
miljoner kronor till privata företag.
Detta framgår av utredningen
Månadsuppgifter - snabbt och enkelt,
som Finansdepartement lagt fram.
Förslaget att införa månadsuppgifter
innebär att företagen oftare kommer att
få lämna in uppgifter. Däremot kommer
de uppgifter som lämnas elektroniskt
att överföras av Skatteverket till
skattedeklarationen. Därigenom minskar
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kostnaderna och krånglet med sådana
deklarationer. Andra myndigheter som
till exempel Försäkringskassan kommer
att få tillgång till månadsuppgifterna hos
Skatteverket. På så sätt behöver de
inte längre fråga arbetsgivare och andra
utbetalare om den enskildes inkomster.

Företagens administrativa börda
kommer också att minska genom att
månadsuppgifterna direkt kan användas
för statistiska ändamål. Regelrådet anser
att den utredning som ligger till grund för
förslaget är bra.
Läs yttrandet på regelradet.se

Regelförenkling viktig del i budgeten
Av regeringens budget för 2012
framgår att arbetet med att förenkla för
företagen genom att minska företagens
regelbörda fortsätter. Målet är att
skapa en märkbar positiv förändring i
företagens vardag, särskilt för små och
medelstora företag.
Som en del i regeringens fortsatta arbete
med att förenkla och minska företagens
uppgiftslämnande till statliga myndigheter
uppställs en målsättning om ett enda
rapporteringstillfälle. I budgeten föreslås
också satsningar för att arbetet med att

förenkla för företagen på lokal och regional
nivå ska få ökat genomslag. Förenklingar
för företag verksamma inom jord- och
skogsbruk, fiske och livsmedelsindustri
kommer att vara en prioriterad fråga för
regeringen. Minskningen inom dessa
regeltunga områden ska uppgå minst till
25 procent.
Läs hela budgeten här
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yttranden i korthet

Nytt verktyg för
bättre utredningar
För dig som gör konsekvensutredningar
lanserar Tillväxtverket nu ett nytt
webbaserat verktyg ”Regelräknaren”
som hjälper dig att beräkna vad en
regelförenkling kommer att kosta
företagen.
I en konsekvensutredning ska det finnas
uppgifter om de administrativa kostnader
som ett regelförslag kan leda till för
företagen. Tillväxtverket har därför tagit
fram Regelräknaren för att underlätta

Energimarknadsinspektionens föreskrifter
om ursprungsmärkning av el
Tillstyrker
Konsekvensutredningen godtagbar
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arbetet med dessa beräkningar. I Regelräknaren kan du även använda dig av egna
värden för att få fram de uppgifter som är
viktiga för just dig.
Läs mer om Regelräknaren här

Varför är regelförenkling viktigt?
Enkla regler gör att fler vill starta företag
och växa i sitt företagande. Då får vi fler
jobb.

Vilken var den största utmaningen?
Att få alla, ministrar, departement och
myndigheter att göra det grundliga arbetet.
Exempelvis har landsbygdsministern
Eskil Erlansson varit duktig medan andra

Ja till fortsatt stöd för
lantbrukare
Regelrådet godtar Jordbruksverkets förslag om
att vissa lantbruksföretag ska kunna förlänga
sina stöd- och ersättningsgrundande åtaganden
fram till och med 2013. Det innebär att lantbrukare i vissa fall inte förlorar sin rätt till ersättning.

Läs hela yttrandet på regelradet.se

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots m.m.
Tillstyrker
Konsekvensutredningen bristfällig
Transportstyrelsens föreskrifter om prestandasäkerhet vid flygning med flygplan
Tillstyrker
Konsekvensutredningen bristfällig
Finansdepartementets promemoria Nya
faktureringsregler vad gäller mervärdesskatt
Tillstyrker
Konsekvensutredningen bristfällig

Maud Olofsson, fd Näringsminister

Vad är du mest nöjd över att ha
åstadkommit på regelförenklingsområdet?
Att jag faktiskt lyckades minska regelbördan med 11 procent brutto. Det motsvarar
cirka 11 miljarder kronor. Om man räknar
netto så är det 7 procent och 7 miljarder
mindre i kostnader för företagen. Det är
första gången regeringen lyckats minska
regelkrånglet. En åtgärd som betydde
mycket för många företag var revisionspliktens avskaffande.

Skolverkets föreskrifter om uppgiftsinsamling
Tillstyrker
Konsekvensutredningen godtagbar

Läs alla yttranden här
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måste arbeta mer med frågorna. Ambitiösa ministrar får sina myndigheter att bli
bättre och då kan man göra skillnad. Det
viktigaste är att alla som jobbar
deparFoto: på
Företagarna
tement och myndigheter förstår hur det
är att vara företagare. Det är också viktigt
att den lokala och regionala nivån tar sitt
ansvar. Vi måste också bekämpa regelkrånglet på EU-nivå eftersom cirka hälften
av alla regler härstammar från EU.

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 tillräckligt utredda.
Regelrådet är rådgivande till myndigheter och
departement.
Läs mer om uppdraget på regelradet.se

26 oktober Förenklingsdag på Näringsdepartementet
9 november Regelrådet sammanträder
16 november Kommittéservice utbildning om konsekvensutredningar
23 november Regelrådet sammanträder
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