
Skatt/moms
1. Sänkt kapitalskatt
2. Höjd schablon för anskaffningsvärdet av långa innehav
3. Slopad fyraprocentsspärr i 3:12 reglerna
4. Införande av rak kontantmetod vid momsredovisning, tillämplig för alla transaktioner
5. Införande av schablon med 80 procentig avdragsrätt för både köp och hyra av personbilar
6. Slopat avdragsförbud för stadigvarande bostad
7. Avskaffa kravet på personalliggare
8. Höjd beloppsgräns för när kassaregister ska krävas samt införandeav möjlighet till  
    skriftligt anslag om kvitto i stället för fråga
9. Inför ett varningssystem vid brister i företagens personalliggare eller kassaregister före  
    det att kontrollavgifter tas ut
10. Ett flygbolags hela verksamhet bör vara avgörande för om momsskyldighet föreligger 
      eller inte
11. Inför energiskattebefrielse på 100 procent för elektriskt drivna bussar
12. Undantag från trängselskatter och infrastrukturavgifter för bussar under 14 ton
13. Avskaffa skatten på försäkringar för bussar i yrkesmässig trafik
14. Enhetlig och lägre moms för paketresors ingående delar
Bolagsrätt
15. Slopad revisionsplikt fullt ut i enlighet med EU-lagstiftningen
Arbetsrätt/arbetsmiljö
16. Förändrade turordningsregler så att kompetens ges en mer framträdande roll
17. Avskaffa reglerna om varsel vid driftsinskränkning
18. Utnyttja möjligheterna till avvikelser i EUs arbetstidsdirektiv fullt ut
Miljö
19. Inför en undregräns med avseende på mängd då tillstånd för transport av avfall inte 
      ska krävas
20. Förändrad bedömning av lantbruksföretagens påverkan vid handläggning av miljö-  
      skyddsärenden
21. Effektivare regelverk beträffande sanering av verksamheter som orsakar miljöskador
22. Genomför EUs nya MKB-direktiv utan gold-plating
23. Effektivare tillståndsprocess för ansökningar enligt 19 och 22 kap. Miljöbalken
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Jordbruk
24. Förändrad tillståndsprövning av vattenskyddsområden samt framtagande av ett strategi-
      dokument om cryptosporidium
25. Inför begreppet miljöpåverkande verksamhet för lantbruksföretag
Transport
26. Fördelning av kvalitetsbristkostnader mellan aktörer inom järnvägsbranschen
27. Förlängd tid för tömning av förarkort och digitalaskrivare
28. Ändrat kontrollintervall för AC-anläggningar till två år
Vård och omsorg
29. Tydligare kriterier för tillståndsförfarandenbeträffande bostäder med särskild service för 
      vuxna, LSS och HVB
30. Tydligare kravspecifikation vid nyrekrytering av föreståndare i tillståndspliktig verksamhet
Besöksnäringen
31. Upphäv lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
32. Avskaffa kravet på danstillstånd i ordningslagen

En fullständig sammanställning av förslagen finns i NNRs rapport ”Effektivare regelverk med 
fokus på tillväxthinder i Sverige” finner ni här:
www.nnr.se/pdf/effektivare_regelverk_med_fokus_pa_tillvaxthinder_i_sverige_2014.pdf


