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Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre
marknad och EU:s handelspoli tik. Kollegiets uppdrag är att verka för
frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre
marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden
samt global t.
I det remi tterade slutbetänkandet presenteras en rad författningsförslag
som övergripande syftar till att göra det enklare att komma igång med
småskaligt företagande, t.ex. för pensionärer som erbjuder läxhjälp. I
utredningen föreslås en gräns på 120 000 kr i årlig omsättning för att
omfattas av förslagen och skattesatsen föreslås uppgå till 30% med
undantag för dem som fyll t 65 år där skatten istället föreslås vara 18%.
Kommerskollegium delar den uppfattning som kommer till uttryck i
utredningen avseende behovet av fortsatt utredningsarbete som tar ett
samlat grepp inom flera relevanta områden samtidigt, dvs. som grundligt
kan utreda förenklingar avseende både inkomstskatt, mervärdesskatt och
bokföring.
Enligt kollegiets bedömning är slutbetänkandet väl genomarbetat, även
de EU-rättsliga aspekterna diskuteras relativt ingående, främst i avsnitt
11.3 men även på sid. 21, 201, 301 samt 334 där det diskuteras om vissa
av de mycket preliminära förslagen skulle behöva finjusteras för att vara
förenliga med EU-rätten.
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Kommerskollegium har inte några andra synpunkter i sak på betänkandet
och kollegiet bedömer inte heller att förslagen aktualiserar EU:s
anmälningsprocedurer för varor och tjänster, som kollegiet
administrerar.1

Ärendet har avgjorts av enhetschefen Agnès Courades Allebeck i närvaro
av utredaren Erik Alendal samt ämnesrådet Ralph Eliasson,
föredragande.
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Det avser EU-direktiven 2015/1535 (anmälningsdirektivet) och tjänstedirektivet
2006/123.

