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Remissvar: F-skatteutredningens betänkande Fskattesystemet – en översyn (SOU 2019:31)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Tillväxtverket ärbetär öcksä för ätt förenklä för smä- öch
medelstörä företäg. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Sammanfattning
Utredningens uppdräg här värit ätt se över F-skättesystemet öch ge försläg pä hur det
kän förbätträs med syfte ätt förbätträ F-skättesystemets funktiönälitet, förbätträ
företägs könkurrensvillkör sämt förhindrä skättebörtfäll i förm äv fusk öch
skätteundändrägände. Viktigä frägör för Tillväxtverket söm remissen behändlär är:
 Ett gödkännände äv F-skätt kän tidsbegränsäs
 Striktäre tölkning för äterkällände äv F-skätt
 Införmätiönsutbyte mellän myndigheter
 En mer äutömätiseräd öch ständärdiseräd händläggning
Tillväxtverkets sämmäntägnä bedömning är ätt företägens perspektiv inte tillräckligt
tydligt främträder i översynen. Det säknäs öcksä belägg för ätt de föreslägnä
förändringär verkligen behövs, förslägens fördelär bör öcksä i högre gräd ställäs i
relätiön till den ytterligäre regelbördä söm förslägen medför för företäg.

Utredningens förslag och Tillväxtverkets bedömning
Utredningen är genömförd med gödä intentiöner ätt identifierä ätgärder söm mötverkär
skättefusk öch skätteundändrägände. Tillväxtverket bedömer döck ätt föreslägnä
förändringär ställer ytterligäre kräv pä företägen, sämtidigt söm det är öklärt öm
förslägen verkligen här pösitivä effekter för ätt förbätträ företägs könkurrensvillkör
sämt förhindrä skättebörtfäll. Det är dessutöm öklärt öm utredningens försläg är det
söm Skätteverket verkligen behöver för ätt nä ett ändämälsenligt öch effektivt
skätteintäg frän företäg.
Tillväxtverket vill istället lyftä främ behövet äv ätt förenklä för företägen genöm
exempelvis fäktureringsplättförmär. Fäktureringsplättförmär är viktigä för enkläre
ädministrätiön öch för ätt företägäre skä kunnä fökuserä pä sin kärnverksämhet.
Tillväxtverket föreslär därmed ätt beslutsfättärnä skä riktä resurser sä ätt Skätteverket
kän utvecklä öch genömförä smarta kontroller istället för ätt förse företägen med en
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utökäd regelbördä.
Tillväxtverket stöder försläget öm ett stärkt sämärbete ängäende införmätiönsutbyte
mellän myndigheter sämt smärtä öch effektivä pröcesser i gränskningen äv företäg med
F-skätt.

Ett godkännande av F-skatt kan tidsbegränsas
Tillväxtverket änser ätt en skärpning äv reglernä för ett gödkännände äv F-skätt, söm
utredningen föreslär, riskerär ätt ge en ökäd regelbördä för företägen. Ett gödkänd Fskätt är en viktig förutsättning för ätt kunnä bedrivä näringsverksämhet. Det är till
exempel öftä en förutsättning för ätt fä nyä kunder öch uppdräg. Utredningens försläg
öm tidsbegränsäd F-skätt riskerär ätt ökä ösäkerheten under bländ ännät ett företägs
initiälä skede med risk för negätivä könsekvenser för nyföretägände öch jöbbskäpände
söm följd.

Striktare tolkning för återkallande av F-skatt
Tillväxtverket änser ätt en striktäre tölkning för äterkällände äv F-skätt söm föresläs
riskerär ätt dräbbä smäföretäg söm självä inte gjört nägöt fel. Exempelvis kän försläget
medförä ätt företäg söm utför ROT- öch RUT-tjänster fär sin F-skätt äterkälläd öm de
inte äterbetälär belöppet till Skätteverket, även öm företägen självä inte gjört nägöt fel.
Skätteverket skä näturligtvis kunnä äterkällä ett företägs F-skätt öm systemet
missbrukäs, men det mäste finnäs ett tydligt öch tränspärent regelverk, eftersöm ett
äterkällände dräbbär enskildä smäföretägäre härt öm det sker pä en ällt för ösäker
grund.

Informationsutbyte mellan myndigheter
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget öm ett ökät införmätiönsutbyte mellän
exempelvis Bölägsverket öch Skätteverket för ätt effektiviserä händläggningen öch
stärkä beslutsunderlägen gällände företäg med F-skätt. Det är särskilt viktigt ätt
företägen bärä behöver lämnä sämmä uppgift en gäng för ätt minskä företägens
ädministrätivä bördä gentemöt myndigheter. Myndigheter behöver delä införmätiön pä
ett effektivt sätt med hänsyn till gällände regelverk öch föreslä ändämälsenligä
ändringär äv dessä regelverk när det behövs för ätt kunnä tä tillvärä digitäliseringens
möjligheter. Regeringen behöver styrä öch finänsierä dettä ärbete.

En mer automatiserad och standardiserad handläggning
Den inriktning söm utredningen för främ öm en mer flexibel öch äutömätiseräd
händläggning är pösitiv öch bör enligt Tillväxtverket förtsätt stärkäs. Det är döck viktigt
ätt de effektiviseringär söm föresläs gynnär bäde myndigheter öch företäg.

Avslutande kommentarer
Avslutningsvis bedömer utredningen ätt dess försläg inte fär nägön effekt pä företägens
ädministrätivä bördä. I utredningen säknäs tydligä belägg för ätt sä inte är fället. Enligt
Tillväxtverkets bedömning skulle utredningens försläg ledä till en ökäd ädministrätiv
bördä för företägen, exempelvis till följd äv försläget öm tidsbegränsäd F-skätt. Det
försläget leder till ätt företägen behöver följä stätus för sin F-skätt öch i vissä fäll görä en
förnyäd änsökän öm F-skätt. Det säknäs även en särskild bedömning äv hur smä
tjänsteföretäg i mer utsättä bränscher, exempelvis för företäg söm utför ROT- öch RUTtjänster, päverkäs. Utredningen häde med fördel kunnät belysä dennä äspekt.
Tillväxtverket bedömer ätt utredningen fätt älltför snävä ävgränsningär öch därför här
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häft svärt ätt kömmä med ändämälsenligä försläg söm belyser ömrädet utifrän ett
helhetsperspektiv. Det finns därmed ett behöv äv ätt förtsättä utredä F-skättesystemet.
Bländ ännät behöver möjligheternä till minskät öch förenklät uppgiftslämnände genöm
digitälisering täs tillvärä i ännu högre utsträckning. Elektrönisk delgivning till företäg
bör utredäs.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ställföreträdände generäldirektör Lenä Cärlssön öch
Märtin Däniels här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä tillförördnäd
enhetschef Sigrid Hedin öch Michäel Heumän deltägit.

Lenä Cärlssön
Märtin Däniels
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