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Väl utrett förslag
om skattefrihet för
förmån av hälsooch sjukvård

Regelrådet har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria om att slopa skattefriheten för förmån av hälso- och sjukvård.
Trots brister i beskrivningen av påverkan på
konkurrens och effekter på företag bedöms
konsekvensutredningen uppfylla kraven i
förordningen om konsekvensutredning vid
regelgivning.
Regelrådet har bedömt att konsekvensutredningen är godtagbar i sin helhet. Samtidigt
hade mer detaljerade beskrivningar av
effekter på företag och deras konkurrensförmåga förbättrat förståelsen för förslagets
konsekvenser.
Enligt Finansdepartementet är en grundläggande princip i skattesystemet att alla
inkomster på grund av tjänst ska beskattas.
Det leder till snedvridningar i skattesystemet
när den principen frångås, vilket är fallet för
skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård. Det finns också ett ökande intresse för
att använda skatteförmånen, vilket i sin tur
förstärker snedvridningen. Mot den bakgrunden har Finansdepartementet valt att lämna
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förslag på att slopa skattefriheten.
Det är enligt Regelrådet inte osannolikt att
en del företag använder förmånen för att
kunna attrahera personal och att det utgör
en viktig komponent i vissa företags personalpolitik. Regelrådet anser att det hade ökat
förståelsen för förslagets konsekvenser om
regelgivaren tydligare hade analyserat vilka
företag som använder förmånen och vilka
deras bevekelsegrunder är. På så sätt hade
det också gått att göra en konsekvensanalys avseende hur konkurrensförhållandena
påverkas.
Bristen i beskrivningen av konkurrensförhållanden kan i viss mån härledas till den
bristande beskrivningen av berörda företag.
Det hade varit önskvärt om regelgivaren
hade gett en mer detaljerad beskrivning av

den grupp företag som idag ger sina anställda
denna förmån. Med en djupare analys av
vilka som använder förmånen och varför de
gör det hade det kunnat göras tydligare vilka
företag som kommer att påverkas mest av att
skattefriheten slopas, liksom av hur konkurrensförhållandena förändras.
Den sammantagna bedömningen från
Regelrådet är, trots dessa invändningar och
trots att ingen beskrivning av hänsyn till
små företag vid regelutformning görs, att
konsekvensutredningen är godtagbar. Det
ges tillräckligt mycket information för att
förslagets konsekvenser kan anses klarlagda,
men en analys av konkurrensförhållanden
hade fördjupat förståelsen för konsekvenserna av förslaget.
Läs hela yttrandet här
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Gynnas företag av fritt dataflöde i EU
Regelrådet har granskat EU-kommissionens
konsekvensanalys av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram för
det fria flödet av icke-personuppgifter i Europeiska unionen. Eftersom förslaget bedöms
ha en stor påverkan på företag i Sverige, har
Regelrådet lämnat rekommendationer om
vad en kompletterande svensk konsekvensutredningen bör innehålla.
Regelrådet rekommenderar bland annat att
en kompletterande svensk konsekvensutredning ska redogöra för vilka företag i Sverige
som kan förväntas beröras, direkt och indirekt av förslaget. Det efterfrågas även mer
uppgifter, utifrån antal och storlek på tjänste-

leverantörer som tillhandahåller datalagring
och databehandling. Enligt Regelrådet bör
vidare en kompletterande konsekvensutredning innehålla redovisning av om förslaget
kan medföra att det i Sverige finns särskilt
stor tillväxtpotential för datacenter med
tanke på de klimat- och energi möjligheter
som finns samt hur det kan komma att påverka konkurrensförhållandena för befintliga
företag i Sverige.
Förslaget ska säkerställa fri rörlighet för
andra uppgifter än personuppgifter på den
inre marknaden. Detta eftersom rörligheten
för icke-personuppgifter över gränserna
idag är begränsat i många medlemsstater
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genom lokaliseringsbegränsningar eller på
grund av rättslig osäkerhet på marknaden.
Enligt konsekvensanalysen medför förslaget
att befintliga oberättigade begränsningar för
lokalisering undanröjs och att framtida hinder
förebyggs. Det anges att förslaget ska medföra
en ökad konkurrens på den inre marknaden,
vilket särskilt kommer att gynna de små och
medelstora företagen eftersom fri rörlighet för
icke-personuppgifter kommer att sänka deras
kostnader och gynna en starkare konkurrenssituation.
Läs hela yttrandet här
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YTTRANDE I KORTHET

Skärpta vinterdäcks
krav - men nås syftet
Regelrådet har granskat Näringsdepartementets förslag till skärpta vinterdäckskrav
för tunga fordon och kan konstatera att
departementet i princip misslyckats med sin
konsekvensutredning.
Det saknas t ex grundläggande uppgifter om
berörda branscher, liksom företagens antal
och storlek. I kostnadsredovisningen dras
slutsatsen att kostnadsökningen för åkerierna är marginell om man ser till branschens
totala omsättning. Slutsatsen dras således
utan att hänsyn tagits till att 90 procent av
åkeribranschens företag äger fem lastbilar

Näringsdepartementets Promemoria Nya
utbildningar för personal på passagerarfartyg och på fartyg som trafikerar polarområden.
Uppfyller kraven
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eller färre och att 50 procent av dessa utgörs
av enbilsföretag. Utöver kostnads- och
verksamhetsmässig påverkan saknas det
bland annat även redovisning av alternativa
lösningar, trots att Transportstyrelsen efter
genomförda studier avrått från att förslå
ökade vinterdäckskrav, eftersom bedömningen är att fördjupade studier behövs innan det
går att fastslå att ökade krav medför bättre
trafiksäkerhet.
Läs hela yttrandet här

TRE SNABBA
Leila Kostiainen, ordförande finska rådet.
What has been the biggest challenge
during your first year of operation?
We have to convince the leaders of ministries and all civil servants of the utility
of high-quality impact assessment for highlevel political decision-making and democracy. Luckily, the Finnish Government and its
ministers have been very supportive in this
work. Also improving the working methods
of the Council takes quite a lot time and effort in the early stages of operations.
Could you describe the mandate of the Finnish Council?
The Council aims at improving the quality of
bill drafting and, in particular, the impact assessments of government proposals. It also
aims to develop the overall bill drafting process including the scheduling and planning
of government proposals and bill drafting.
The mandate consists ex ante scrutiny of
government proposals for legislation to be
adopted by Parliament and other draft legislation such as significant decree-level provi-
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Minskade krav på
ventilationskontrollanter

Regelrådet bedömer att Boverkets konsekvensutredning till förslaget till ändrade
föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem är godtagbar. Enligt Regelrådet
framgår det att utan ändrade föreskrifter, riskerar det i framtiden bli brist på certifierade
funktionskontrollanter på grund av pensionsavgångar. Det saknas en redovisning av
om ytterligare kravlättnader har övervägts
som en alternativ lösning.
Läs hela yttrandet här
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sions or proposals for EU legislation, as well as
ex post impact assessment following the entry
into force of statutes. Our scope of analysis
is wide. Unlike some other RegWatchEurope
members with more limited mandates, we
scrutinize the impact assessments concerning
economic impacts to households and private
persons, enterprises, the public sector and
the national economy, as well as environmental impacts and other social impacts such as
impacts for equality and regions.
What do you have on the agenda in the near
future?
We will try to cover the need to scrutinize
also the European Commission’s proposals
for EU legislation. Furthermore, in the coming
months we will start to prepare us for the
presidency of RegWatchEurope in 2019.

PÅ GÅNG

Finansdepartementets förslag Enhetlig
punktskatt på spel anordnat av kommersiella aktörer.
Uppfyller kraven
Arbetsmiljöverkets förslag till föreskrifter
om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska arbetsmiljörisker.
Uppfyller kraven
Lotteriinspektionens förslag om tekniska
föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ för den som ska kontrollera,
prova och certifiera spelverksamhet och för
den som ansöker om licens för att bedriva
spelverksamhet.
Uppfyller kraven
Jordbruksverkets förslag till ändringar i
Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2015:29) om ekologisk produktion och
kontroll av ekologisk produktion.
Uppfyller kraven

Läs mer på www.regelradet.se
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Regelrådets uppgifter är att granska och
yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar 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 beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter
utses av regeringen. Regelrådet ansvarar
för sina egna beslut.
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