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Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av
EU:s regler om statligt stöd
Remissinstanser

Almi
Business Sweden
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
FAR
First North Sweden
Företagarna
Förvaltningsrätten i Stockholm
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
Nordic MTF
Näringslivets regelnämnd
Näringslivets skattedelegation
Regelrådet
Saminvest
Skatteverket
Småföretagarnas Riksförbund
Spotlight Stock Market
Stockholm Innovation & Growth (STING)
Stockholms Affärsänglar (STOAF)
Stockholms Handelskammare
Stockholms universitet (juridiska fakulteten)
Svenskt Näringsliv
Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA)

Telefonväxel: 08-405 10 00
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Swedish Incubators & Science Parks (SISP)
Tillväxtverket
Visita – Svensk Besöksnäring
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast måndagen
den 20 januari 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex.
Wordformat) per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange
diarienummer Fi2019/04238/S1 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
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