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Skatteförvaltningens strategi förnyades i maj 2007. Den uppdaterade strategin
följer linjedragningarna från år 2003, men t.ex. personalandelen har utvidgats.
Denna årsberättelse berättar hur strategin tar sig uttryck i skatteförvaltningens
praktiska verksamhet. De behandlade ämnena har grupperats enligt hur de för
oss mot skatteförvaltningens strategiska målbild.

Beskattningsarbetet allt effektivare och mer internationellt
Den finländska statsförvaltningens produktivitetsprogram påverkar även skatteförvaltningens verksamhet i betydande mån. Skatteförvaltningens planmässiga
produktivitetsarbete inleddes våren 2003, då man framlade planen för skatteförvaltningens strategiska utveckling. I planen tog man bl.a. ställning till utvecklingen
av beskattningsprocesserna, lagstiftningsbehoven, datatekniken och målsättningarna för antalet årsverken. Senare vidareutvecklades planen till skatteförvaltningens produktivitetsprogram som har uppdaterats årligen.
Vid skatteförvaltningen har man strävat efter betydande förbättringar av verksamhetens resultat. Man strävar efter att utföra beskattningsarbetet så effektivt som
möjligt men ändå samtidigt spara på såväl arbete som kostnader. Verksamhetens
fiskala genomslagskraft och kundbetjäningen får dock inte bli lidande.
I årsberättelsen hittar du exempel på hur skatteförvaltningen förbättrat sin produktivitet.
Skatteförvaltningarna bedriver internationellt samarbete såväl inom ramarna
för det egentliga beskattningsarbetet som vid utvecklingen av förvaltningarnas
verksamhet. Samarbetet bedrivs inom EU, genom internationella organisationer
såsom IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) och OECD samt
på skatteförvaltningarnas eget initiativ, såsom genom samarbetet mellan de nordiska länderna, inom Östersjöregionen samt på ett bilateralt plan.
Till det traditionella samarbetet på det operativa planet hör gemensamma skattegranskningsprojekt samt utbytet av beskattnings- och kontrolluppgifter. Bland
nyare samarbetsformer kan man nämna utvecklingen av internationella tjänster,
såsom den nordiska skatteportalen www.nordisketax.net.
För att utveckla sin verksamhet utväxlar skatteförvaltningarna erfarenheter och
delar med sig av sina bästa förfaringssätt. Till verksamhetsutvecklingen hör även
målsättningen att förenhetliga beskattningspraxis och lagstiftningstolkningar,
vilket sker till förmån för våra internationellt verksamma kunder. I praktiken utfärdar skatteförvaltningarna bl.a. gemensamma rekommendationer och arrangerar
utbildningsmöten, tjänstemannautbyte och besök.
I årsberättelsen hittar du exempel på hur skatteförvaltningen deltagit i det internationella samarbetet.
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Det finns många olika sätt för att mäta hur väl skatteförvaltningen
lyckas med sina uppgifter. En av de mest värdefulla mätarna
är den respons vi får av våra kunder. I den regelbundet utförda
undersökningen av kundnöjdheten gav våra personkunder oss
vitsordet 8-. Skattetagarnas helhetsvitsord åt skatteförvaltningens
tjänster var 8+. Mest tillfreds var kunderna med servicepersonalens tjänstvillighet och vänlighet samt yrkeskunskap. Trots de goda
vitsorden är tävlan på detta område en kontinuerlig företeelse.
Skatteförvaltningen har lyckats även övrigt väl i sin verksamhet. Resultatmålen för år 2007 uppfylldes även om ett flertal
betydande reformprojekt var igång inom förvaltningen under
verksamhetsåret.
Den goda utvecklingen av den finländska ekonomin avspeglar sig i skatteintäkternas belopp. Skatteförvaltningen insamlade
skattemedel till ett bruttobelopp av 59,8 miljarder euro år 2007.
Detta översteg föregående års belopp med 7,7 procent.
Skatteförvaltningen har effektiverat sin verksamhet genom
att höja på person- och företagsbeskattningens automationsgrad, genom att ta i bruk nya arbetsredskap samt genom att producera nya e-tjänster. År 2007 slog bl.a. Skattekortet på nätet
–tjänsten slutgiltigt igenom bland kundkretsen – redan var femte
skattekortsändring görs över webben. Beskattningens automatiseringsgrad har ökats genom att öka på mängden uppgifter
som inhämtas från olika intressentgrupper och genom att digitalisera datainsamlingen. Även riskanalysen, urvalsfunktionerna
och övervakningen har varit föremål för utveckling samtidigt som
beskattningsprocesserna har förenhetligats.
Utvecklingsarbetets resultat syns även i skatteförvaltningens
goda resultat- och produktivitetsutveckling: Minskningen av personalmängden från 6062 årsverken till närmare 5900 årsverken
är en anmärkningsvärd prestation som överstiger de uppställda
målen. Personalmängdens nedgång äger dock inget egenvärde,
utan det viktigaste är att uppnå en hög kvalitet och genomslagskraft för arbetet. Detta syns även bl.a. i kundresponsen.
Verksamhetsekonomin har inte utvecklats lika förmånligt, vilket
beror bl.a. på de betydande investeringarna i olika datatekniska
projekt samt i ökningen av avlöningskostnaderna.
Skatteförvaltningens produktivitetsarbete fortgår. Omorganiseringen av funktionerna har åter fått luft under vingarna då
regeringen överlät en proposition om en ny skatteförvaltningslag
till riksdagen. I och med den nya lagen kommer skatteförvaltningen att omorganiseras så att Skattestyrelsen och skatteverken bildar en finansministeriet underställd myndighet vid namn
Skatteförvaltningen. Genom reformen ökar man beskattningens
enhetlighet och möjliggör ett mer flexibelt arrangemang av verksamhetsfunktionerna.
Även under den nuvarande lagstiftningen har skatteförvaltningen omarrangerat sina uppgifter och deltagit aktivt i regionaliseringsåtgärderna. Fram till år 2007 har sammanlagt 118 årsverken överförts från huvudstadsregionen till andra delar av landet.
Vid varje skatteverk har man även grundat en företagsskattebyrå som sköter om beskattningen av samfundskunderna.

Beskattningen av de största finländska företagen ombesörjs av
den landsomfattande Koncernskattecentralen. Antalet skattebyråer som tar hand om beskattningen av person- och företagarkunderna och som i huvudsak grundats på landskapsbasis uppgår till 23 vid början av år 2008. Vid fusionen av Lapplands samt
Uleåborgs och Kajanalands skatteverk skapades Norra Finlands
skatteverk som inledde sin verksamhet i början av år 2008.
Arbetet som utförs vid skatteförvaltningen är till stora delar
beroende av en kunnig och engagerad personal vilket framhäver betydelsen av att man fäster särskild uppmärksamhet
vid arbetstrivseln. Arbetstrivseln är även föremål för kontinuerlig
utveckling trots att läget enligt de utförda undersökningarna är
gott inom skatteförvaltningen. Resultaten av den årliga personalenkäten förbättrades åter på alla delområden år 2007: det
sammanräknade arbetstrivselindexet vid skatteförvaltningen var
3,4 då resultatet för hela statsförvaltningen låg vid 3,25. Vid
skatteförvaltningen hade man även ställt upp målet att personalens vitsord skulle förbättras särskilt vad gäller arbetsmiljön och
samarbetet, ledarskapet samt stödet för den personliga utvecklingen. Dessa målsättningar uppnåddes.
Personalens kunnande är en grundläggande förutsättning
för ett kvalitativt och effektivt beskattningsarbete. Beskattningens rutinmässiga uppgifter minskar stadigt vid skatteförvaltningen. Samtidigt har nyrekryteringen avtagit till följd av kraven
från produktivitetsprogrammet. Detta ställer stora utmaningar
på utvecklingen och utbildningen av personalen. Vid skatteförvaltningen använde man följaktligen 12,6 arbetsdagar per utfört
årsverke till utbildning.
Den finländska skatteförvaltningen har även verkat aktivt i
olika internationella sammanhang. Skatteförvaltningen har deltagit i bl.a. diverse internationella organisationers såsom OECD:s,
IOTA:s (The Intra-European Organisation of Tax Administrations)
och EU:s verksamhet samt bedrivit samarbete särskilt med de
nordiska länderna och länderna i Östersjöregionen. Till verksamhetssätten har hört bl.a. gemensamma skattegranskningsprojekt samt utbyte av beskattnings- och kontrolluppgifter. Nyare
samarbetsformer omfattar utvecklingen av serviceutbudet och
internationell konsultation.
Slutligen vill jag rikta ett tack till generaldirektör Jukka
Tammi, som avgick med pension i december. Under hans
17-åriga generaldirektörsperiod förvandlades förvaltningsundersåtarna till kunder, organisationen strömlinjeformades och skatteförvaltningen blev en prisbelönt e-tjänstproducent. På denna
väg är det gott att fortsätta.

Mirjami Laitinen
generaldirektör
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Skatteförvaltningens strategiska
			
		 mål

Vi är en uppskattad och enhetligt fungerande

beskattningsorganisation. I samarbete med våra intressegrupper preciserar vi våra uppgifter och
tyngdpunkterna för vår verksamhet. Vi är även internationellt aktiva.

Huvuduppgift, verksamhetsidé och värden
Skatteförvaltningens huvuduppgift
Vår huvuduppgift är att verkställa beskattningen och redovisa
skatter och avgifter av skattenatur till skattetagarna så, att skattetagarna får sina skatteintäkter till rätt belopp, i rätt tid och kostnadseffektivt.
Vi verkställer beskattningen så, att de kostnader som uppstår
utöver de egentliga skatterna och de därmed relaterade olägenheterna för våra kunders ekonomiska verksamhet minimeras.
Skatteförvaltningens verksamhetsidé
Rätt skatt i rätt tid.
Skatteförvaltningens värden
Objektivitet, tillförlitlighet och hög yrkeskunskap

Undersökningar av kundnöjdheten påvisar
tillfredsställelse med skatteförvaltningens tjänster
Skattestyrelsen undersöker med tre års mellanrum hur nöjda
skattetagarna och -betalarna är med skatteförvaltningens tjänsteutbud. Undersökningsresultaten styr utvecklandet av tjänsterna. Skattebetalarundersökningar har genomförts sedan år
1995 och skattetagarundersökningar från år 2001. De senaste
undersökningarna genomfördes hösten 2007. Den bifogade
tabellen belyser utvecklingen av de av kunderna avgivna allmänna vitsorden.
Elektroniska tjänster populära bland skattetagarna
I skattetagarnas undersökning utredde man opinionen om skatteförvaltningens tjänster bland mer än fyrahundra ekonomiförvaltningsexperter, som representerade olika skattetagare.
Skattetagarnas helhetsvitsord åt skatteförvaltningens tjänster
var 8,2 då det uppställda vitsordsmålet var 8,1. Särskilt nöjda var
svararna med de på Internet publicerade uppgifterna om skattetagarnas skatteintäkter samt med redovisningsuppgifternas tillförlitlighet. Mest utvecklingsbart hittade man bland frågorna
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om beskattningskostnadernas skälighet samt informationen om
kostnadernas utveckling.
De elektroniska tjänsterna är allt viktigare för skattetagarna
och informationen hämtas allt oftare över webben i stället för via
telefontjänsten. Undersökningen påvisade att de elektroniska
tjänsterna nu för första gången är ett mer populärt kommunikationssätt med skatteförvaltningen än telefontjänsterna. Av svararna inom kommunsektorn hade tre fjärdedelar bekantat sig
med skatteinformationen på Internet under den senaste månaden. All service vill man dock inte ta del av endast via webben.
Största delen av svararna förväntar sig fortfarande ett utbud av
seminarier och utbildningsträffar.
Skattebetalarnas vitsord bibehölls på god nivå
År 2007 plockades svararna för skattebetalarnas kundnöjdhetsundersökning ut bland kunderna hos samtliga skatteverk
med undantag av Koncernskattecentralen. Genom undersökningen utredde man bland annat kundernas tillfredsställelse
med skatteförvaltningens tjänsteutbud, erfarenheter om de olika
servicekanalerna (besök, telefon och Internet) och kundernas
uppfattningar om skattebyråerna jämfört med två andra organisationer.
Personkunderna gav skatteförvaltningens tjänster det allmänna
vitsordet 7,9 medan småföretagens vitsord var 7,7. Skatteförvaltningen uppnådde inte helt de uppställda målen, men vitsorden
bibehölls på samma goda nivå som år 2004.
Person- och företagskunderna uppfattar såväl skattebyråpersonalen som personalen vid de landsomfattande servicenumren
som tjänstevillig, vänlig, yrkeskunnig och sakkunnig. Trots detta
uttryckte kunderna en önskan om att personalen skulle bättre

Kundnöjdhetsundersökning (skolvitsord)
utfall

1995

1998

2001

2004

2007

Skattebetalarkunder
7,3

7,7

7,8

7,9

7,9

företagskunder ej undersökt

7,3

7,6

7,8

7,7

-

8,1

8,1

8,2

personkunder
Skattetagarkunder
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förstå kundernas problem samt kunna ge svar på ett mer jordnära
språk utan inslag av yrkesterminologi.
Företagskunderna förhåller sig kritiskt till hur lättfattligt och
klarspråkigt skatteförvaltningens skriftliga material är. Utvecklingsåtgärder borde riktas särskilt mot begäran om utredningar,
deklarationsanvisningar, deklarationsblanketter samt ifyllningsanvisningarna för årsanmälningarna.

Skatteförvaltningen i förändring
Skatteförvaltningens organisation
Skatteförvaltningen, som hör under finansministeriet, består av
Skattestyrelsen, sju regionala skatteverk och Koncernskattecentralen. Det nyaste regionala skatteverket bildades 1.1.2008
då Uleåborgs och Kajanalands skatteverk sammanslogs med
Lapplands skatteverk för att bilda Norra Finlands skatteverk.
Skattestyrelsen leder skatteförvaltningen. Den svarar för
den strategiska planeringen och resultatstyrningen samt för
utvecklandet av beskattningsprocesser och -förfaranden så
att beskattningen kan verkställas på ett möjligast enhetligt och
riktigt sätt i hela Finland.
Skatteverken sköter om beskattningsbesluten, kundbetjäningen, skatteövervakningen samt betalningsrörelsen för kunderna inom sina egna verksamhetsområden.
Fram till år 2008 organiserades samtliga skatteverksfunktioner enligt kundgrupp: samfundskunderna betjänas av företagsskattebyråerna och person- och företagarkunderna av de landskapsvis organiserade skattebyråerna. Kunderna betjänades i
början av 2008 vid 23 skattebyråer, 7 företagsskattebyråer och
ungefär 100 övriga serviceställen.
Koncernskattecentralens verksamhetsområde omfattar hela
Finland. Den sköter centraliserat beskattningen av de finländska
storföretagen.

Arbetet centraliseras och förflyttas
Skatteförvaltningen har jämnat ut ämbetsverkens arbetsbörda
genom att förflytta betjänings-, rådgivnings- och stödfunktioner
från huvudstadsregionen till övriga Finland:
• Ekonomiförvaltningens servicecentral i Åbo sköter om hela skatteförvaltningens betalningsrörelse och bokföringsuppgifter.
• Skatteförvaltningens löneberäkning samt vissa andra personaladministrativa uppgifter centraliseras efterhand till personalförvaltningens servicecentral i Tavastehus.
• Kontaktcentralerna svarar för skatteförvaltningens landsomfattande telefon- och Internet-svarstjänster. Kontaktcentralerna fungerar vid Västra Finlands, Savolax-Karelens och
Sydöstra Finlands skatteverk.
Den i Jyväskylä belägna Produktionscentralen handhar centraliserat de automatiserade beskattningsfunktionerna. Produktionscentralen sköter bl.a. skatteförvaltningens elektroniska
datainhämtning samt utskriftstjänsterna. IT-stödfunktionerna har
samlats under en ledning i och med att de flesta personer som
jobbar i IT-stödet överfördes organisatoriskt från skatteverken till
Skattestyrelsen i början av 2007.
Även de egentliga beskattningsuppgifterna centraliseras
och förflyttas. Skatteverkena har av produktivitetsskäl samt för
att trygga den nödvändiga sakkunskapen centraliserat beskattningen av vissa kundgrupper eller skatteslag till vissa skattebyråer eller servicekontor.
För att utjämna arbetsbördan och uppgifterna inom hela skatteförvaltningen måste beskattningssysslor även kunna överföras
från ett skatteverk till ett annat. Ändringen av lagen om skatteförvaltningen som trädde ikraft i början av år 2007 ger Skattestyrelsen befogenhet att förflytta beskattningen av vissa skattskyldiggrupper inom personbeskattningen till ett annat skatteverks
område.

Vandabornas beskattningsuppgifter förflyttades
					
Ungefär 150 000 i Vanda bosatta lön- och pensiontagares personbeskattning överfördes från Huvudstadsregionens skattebyrå till Lappland, Savolax och Kajanaland år 2007. Målsättningen med överföringen
var att minska på arbetsbördan i den överbelastade skattebyrån för huvudstadsregionen.
I stället för Huvudstadsregionens skattebyrå fick vandaborna i april ta emot sina förhandsifyllda skattedeklarationer för kontroll
från Södra Savolax, Kajanalands eller Havs-Lapplands skattebyråer. Kunderna returnerade vid behov sina rättade skattedeklarationer
till ifrågavarande skattebyråer och fick därifrån ett nytt beskattningsbeslut senast före utgången av oktober.
Kundernas övriga beskattningsärenden, såsom t.ex. fastighetsbeskattningen, skattekortsärenden och ändringsbeskattningen sköttes
däremot av Huvudstadsregionens skattebyrå. Därifrån erhöll kunderna även all behövlig kundbetjäning. Telefontjänsten till de skattebyråer
som verkställde beskattningen arrangerades så att den blev prissatt enligt samma villkor som samtalen till Huvudstadsregionens skattebyrå.
Överföringen av vandabornas beskattningsuppgifter lyckades väl och ett likartat arrangemang kommer att genomföras även år 2008.
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Norra Finland förberedde sig för ämbetsverksfusionen
Personalen vid Uleåborgs och Kajanalands samt Lapplands
skatteverk förberedde sig under året för skatteverkens samgång
till Norra Finlands skatteverk. Det nya ämbetsverket inledde
sin verksamhet i början av år 2008. Tjänsteområdet för Norra
Finlands skatteverk täcker ungefär hälften av Finlands areal.
Till följd av fusionen kan beskattningsfunktionerna inom
Norra Finlands område organiseras på ett mer kostnadseffektivt
sätt samtidigt som man ändå kan tillämpa en god personalpolitik. Personalen råkar inte ut för uppsägningar och arbetsplatsernas fysiska belägenhet förflyttas inte utanför de sedvanliga
arbetspendlingsområden.
Mot en myndighet vid namn Skatteförvaltningen
Finlands regering godkände 1.11.2007 en proposition, enligt
vilken skatteförvaltningens organisation skall förnyas så att Skattestyrelsen och skatteverkena bildar en under finansministeriet
lydande myndighet med namnet Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningens verksamhetsområde skall vara landsomfattande.
I propositionen samlas skatteuppbördens, indrivningens
och redovisningens uppgifter till den landsomfattande behöriga
Skatteuppbördscentralen, som i sin tur består av fyra skatteuppbördsenheter och sju indrivningsenheter.
Skattetagarnas rättsbevakning skall för alla skattetagarnas

del övergå till Skatteförvaltningen och bevakningsfunktionen
samlas under Skattetagarnas rättsbevakningsenhet, som beviljats landsomfattande behörighet. Därutöver kommer Skatteförvaltningen att bestå av Förvaltningstjänsten, Datatekniktjänsten
och Produktionstjänsten, vilka styr Skatteförvaltningens övriga
enheter på ett sätt som bestäms i arbetsordningen.
I övrigt skall skatteverkens och Skattestyrelsens behörighet
kvarstå oförändrade, men de utövar sin behörighet som enheter
inom Skatteförvaltningen. Skatteverken kommer således att vara
behöriga inom sina egna geografiska verksamhetsområden på
samma sätt som i dagsläget. Skatteverken och deras olika enheter verkställer fortsättningsvis beskattningen och bedriver skatteövervakning. Skattestyrelsen skall styra och utveckla beskattningens verkställande och skatteövervakningen samt sköta olika
planerings-, säkerhets- och kommunikationsuppgifter samt den
interna revisionen för hela Skatteförvaltningen. Generaldirektören leder såväl Skatteförvaltningen som Skattestyrelsen.
Bildandet av myndigheten Skatteförvaltningen utgör en fortsättning på den tidigare organisationsutvecklingen. Målet är att då
Skatteförvaltningen verkar som en landsomfattande myndighet
•
•
•

Skatteförvaltningen betjänar på alla håll i
landet. Skyltningen vid Norra Lapplands
skatteverks lokalkontor i Ivalo sker på såväl
finska som alla tre samiska dialektvarianter.

•

förbättras beskattningens enhetlighet
kan funktionerna organiseras mer flexibelt och landsomfattande genom i huvudsak förvaltningsinterna avgöranden
kan man företa specialisering och bilda särskilda kompetenscentra
kan vissa funktioner regionaliseras och resurserna
användas på det möjligast effektiva sättet.

I det andra skedet av reformen av lagen om skatteförvaltningen
skall även de egentliga beskattningsfunktionerna omorganiseras
så att de sköts av landsomfattande enheter. Detta förutsätter
dock bl.a. ytterligare ändringar i lagstiftningen.
Utvidgning av Koncernskattecentralens kundkrets
Koncernskattecentralen har under sina tio verksamhetsår befäst
sin position som beskattare av de största finländska koncernerna och bolagen. Målsättningen med centraliseringen av storföretagens beskattning är att kunna svara på de utmaningar som
ställs av företagens ökande internationalisering, att centralisera
storföretagens beskattningsbemötande samt att öka verksamhetens inflytande.
Under år 2007 fortgick centraliseringen genom att man överförde vissa specialkundgrupper och koncerner vars omsättning
översteg en viss gräns till att bli beskattade av Koncernskattecentralen. Ämbetsverket fick ta emot ungefär 900 nya kundbolag på
basis av deras omsättning samt följande särskilda kundgrupper:

8
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•
•
•

europabolag och –andelslag
offentligt noterade bolag
banker och försäkringsbolag.

I början av år 2008 omfattade Koncernskattecentralens kundkrets sammanlagt
4 471 bolag. Jämfört med föregående år
innebar detta en ökning på ungefär
1 800 bolag.
Skattestyrelsen bytte generaldirektör
Skattestyrelsens generaldirektör Jukka Tammi avgick med pension 1.12.2007. Tammi hann fungera som skatteförvaltningens
högsta chef i mer än 17 år.
Statsrådet utnämnde kandidaten i administrativa vetenskaper överdirektör Mirjami Laitinen till generaldirektörstjänsten från
1.12.2007. Laitinen inledde sin karriär inom skatteförvaltningen
år 1972 och hon äger en omfattande ledarskapserfarenhet från
hela skatteförvaltningens område.
Skattestyrelsens generaldirektör leder skatteförvaltningens
verksamhet och ekonomi samt svarar för deras ändamålsenliga
organisering och resultat. Generaldirektören svarar även för uppnåendet av resultatmålen samt för rapporteringen angående verksamheten och ekonomin. Därutöver måste generaldirektören följa
med utvecklingen inom skatteförvaltningens verksamhetsområde
samt företa nödvändiga förbättrings- och reformåtgärder.

Den finländska skatteförvaltningen fungerar
regelbundet som värd för olika internationella
möten och seminarier. Vid IOTA:s Large Taxpayer Treatment and Audit -arbetsgruppsmöte,
som arrangerades i Finland våren 2008, deltog
representanter från närmare 30 europeiska
länder.

De europeiska skatteförvaltningarna samarbetar inom IOTA
						
IOTA (The Intra-European Organisation of Tax Administrations) är en internationell samarbetsorganisation mellan skatteförvaltningarna. Till IOTA hör 40 skatteförvaltningar i huvudsak från
Europa. Organisationens målsättning är att öka samarbetet medlemsstaterna emellan, skapa en dialog angående praktiska frågor
samt stöda utvecklingen av medlemsstaternas skatteförvaltningar.
IOTA:s medlemmar bedriver samarbete i form av sakkunnigseminarier, workshops samt genom permanenta sektorvis organiserade
arbetsgrupper.
T.ex. arbetsgruppen för till skattetagarna riktad utbildning och tjänster sammanträdde två gånger under år 2007. Vid vårmötet som
arrangerades i Azerbaidzhans huvudstad Baku behandlade presentationerna och diskussionerna de olika utbildningsprojekten och –programmen som skatteförvaltningarna riktar till skolor och undervisningsanstalter samt skatteförvaltningarnas relationer till massmedia. Den
finländska skatteförvaltningen presenterade utbildningssamarbetet som bedrivs med läroanstalterna i Björneborgsregionen.
Under perioderna mellan sina två årliga möten strävar arbetsgruppens medlemmar efter att fördjupa samarbetet i särskilda underarbetsgrupper (Task Teams), vilka behandlat bl.a. kontaktcentralers verksamhet samt utvecklingen av förhandsifyllda och elektroniska
skattedeklarationer. Vid mötet i Baku lyfte gruppen upp som nya teman hanteringen av e-post, förbättrandet av marknadsföringen och
förvaltningarnas externa image samt unga skattebetalares särskilda utbildningsbehov. Den finländska skatteförvaltningen kommer
framledes att primärt delta i marknadsföringsgruppens verksamhet.
Vid höstens möte i Bern i Schweiz hade gruppen valt som huvudteman till kunderna riktade elektroniska tjänsteportaler, identifierings- och signaturlösningar för de elektroniska tjänsterna samt utnyttjandet av nya teknologier vid kommunikationen. Alldeles inför
mötet i Bern hade den finländska skatteförvaltningen anordnat ett särskilt internationellt Call Centres –seminarium i samarbete med
underarbetsgruppen för kontaktcentralsfrågor och resultaten från detta seminarium presenterades även vid mötet.
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Skatteintäkterna bidrar till byggandet av välfärd
Skatteintäkterna utgör samhällets mest betydande inkomstkälla. Med skatteintäkterna upprätthåller och utvecklar man hälsovården,
utbildningssystemet och andra tjänster som medborgarna behöver.

10
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Skatteförvaltningens strategiska
			
		 mål

Vi sörjer för skattetagarnas skatteinkomster genom att sporra

skattebetalarna att självständigt betala skatterna inom utsatt tid och till rätt belopp. Vi befrämjar detta genom att
erbjuda skattebetalarna god betjäning och föregripande anvisningar. Vår skatteövervakning är målinriktad.

Skatteförvaltningen sörjer för samhällets
skatteintäkter

Vid utvecklingen av tjänster åt skatteförvaltningens kunder utgår
man från en minimering av kundernas kontakt- och tjänstebehov. För att främja denna målsättning organiserar skatteförvaltningen sina beskattningsprocesser så att kunderna slipper
bemöda sig i onödan. I stället strävar man efter att kunderna blir
delaktiga i beskattningsprocesserna som producenter av riktig
och rättidig information samt som kunniga tjänsteanvändare.
För att stöda kunderna i deras bemödanden att göra rätt ifrån
sig erbjuder skatteförvaltningen fungerande och ändamålsenliga
tjänster och riktar tjänsteutbudet till de mest lämpliga kanalerna.
Bättre service underlättar även övervakningsarbetet och främjar
en rättvis och riktig beskattning.

Skatteförvaltningen insamlar ungefär 75 procent av alla skatter
och avgifter av skattenatur. Skatteförvaltningen samlar in skatterna och redovisar dem till skattetagarna som upprätthåller
samhällets tjänsteutbud: staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten, församlingarna och skogsvårdsföreningarna.

Skatteintäkternas bruttoutfall 2004–2007, miljoner euro
		

2004

2005

2006

2007

Ändring (%)

På eget initiativ betalda skatter
Arbetsgivarprestationer och övriga självmant betalda skatter

25 504,80

26 988,00

28 181,00

30 149,10

7,0

Moms

14 514,90

15 587,20

17 035,70

18 104,20

6,3

Debiterade skatter
Utfallet sammanlagt

9 838,40

9 802,70

10 278,00

11 532,30

12,2

49 858,20

52 377,90

55 494,80

59 785,70

7,7
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Skatteintäkternas bruttoutfall växte
Skatteförvaltningen insamlade skatteintäkter till ett bruttobelopp
av 59,8 miljarder euro år 2007. Detta var 4,3 miljarder euro eller
7,7 procent mer än föregående år.
Mervärdesskattens utfall ökade med 6,3 procent, vilket svarade väl mot tillväxten av den privata konsumtionen. Beloppet
influtna arbetsgivarprestationer uppgick till 25,3 miljarder euro,
vilket innebär en ökning på 4,2 procent. Ökningen av förskottsinnehållningarna på 4,2 procent understeg klart lönesummans
tillväxt (5,7 %). Detta berodde på de lättade statliga skatterna.
Utfallet av debiterade skatter uppgick till 11,5 miljarder euro

Skattetagarnas andelar av skatternas nettoutfall 2007
		

milj. euro

%

Staten

25 592

54,6

Kommunerna

16 294

34,8

Församlingarna

936,9

2,0

FPA

3 985

8,5

29,2

0,1

Skogsvårdsföreningarna

Skatteintäkternas bruttoutfall 2003–2007, miljoner euro

år 2007. Summan överstiger 2006 års siffror med 12,2 procent.
Den viktigaste bidragande faktorn till ökningen utgörs av förskotten på samfundsskatten (17,9 %), vilka utgör mer än hälften av
de debiterade skatterna.
Skatteintäkternas redovisningar ökade
Kalenderåret 2007 redovisades sammanlagt 46,8 miljarder euro
av de influtna skatteintäkterna till skattetagarna. Redovisningarna ökade med 7,2 procent.
Statens andel av redovisningarna var 25,6 miljarder euro, vilket
utgjorde 7,6 procent mer än föregående år. Tillväxten berodde
särskilt på den goda utvecklingen av samfundsskattens avkastning (24,4 %). Momsens nettoavkastning ökade däremot endast
med 1,4 procent. En så pass låg ökning av avkastningen förklaras
av att momsåterbäringarna steg med nästan 11 procent.
Kommunerna blev redovisade sammanlagt 16,3 miljarder
euro i skatteintäkter. Kommunalskattens avkastning ökade med
6,3 procent, samfundsskattens avkastning med 18 procent och
fastighetsskattens avkastning med 8,9 procent. Till församlingarna redovisades skattemedel till ett sammanlagt belopp av
936,9 miljoner euro. Folkpensionsanstalten fick ta emot 3 984,9
miljoner euro i avgifter av skattenatur, vilket utgjorde 4,1 procent
mer än året förut.

Redovisningar till skattetagarna 2007
Skattetagare

milj. euro

Ändring (%)

Staten

25 591,6

7,6

2003

48 601

2004

49 858

förvärvs- och kapitalinkomstsskatter

2005

52 378

+ källskatt

9 072,5

4,9

2006

55 495

samfundsskatt

5 288,0

24,4

2007

59 786

mervärdesskatt

9 105,0

1,4

övriga statliga skatter

2 126,1

11,4

16 293,5

7,4

Kommuner
kommunalskatt

Skatteintäkternas redovisningar 2003–2007, miljoner euro

13 964,5

6,3

samfundsskatt

1 473,8

18,0

fastighetsskatt

855,2

8,9

Församlingar

936,9

5,9

kyrkoskatt

818,5

5,6

samfundsskatt

118,4

8,1

3 984,9

4,1

FPA

2003

39 227

2004

40 153

den försäkrades avgifter

1 521,6

4,5

2005

41 924

arbetsgivarens socialskyddsavgifter

2 463,3

3,9

2006

43 693

Skogsvårdsavgifter

29,2

6,2

2007

46 836

Skatter och avgifter sammanlagt

46 836,1

7,2
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Webbsidorna skattetagarnas viktigaste servicekanal
Den avdelning av skatteförvaltningens webbplats Skatt.fi som
riktats till skattetagarna har blivit den viktigaste servicekanalen
för skattetagarkunderna. Skattetagarna söker information om de
månatligen utbetalda redovisningarna och deras tidtabeller, förhandsuppgifter för planeringen av skatteintäkterna samt anvisningar och meddelanden. Skatteintäkterna varierar från månad
till månad, vilket beror på skatternas divergerande förfallodagar samt andra faktorer som inverkar på betalningar och återbäringar, såsom semesterpengar och förskottsåterbäringar.
Webbsidornas layout har omarbetats under år 2007 och till
serviceutbudet har fogats en uppföljningsstatistik över skatteintäkterna som stöder finansieringsplaneringen. Även fastighetsskattestatistiken förnyades för att bättre stöda kommunernas
skatteinkomstplanering.
Regionala evenemang för skattetagarna brukar arrangeras
vart tredje år. Uleåborgs och Kajanalands samt Lapplands skatteverk bjöd år 2007 in kommunerna och församlingarna inom
sina verksamhetsområden till ett aktualitetsseminarium, där
man behandlade bl.a. skatteintäkternas förhandsuppgifter och
skattetagarnas framtida tjänsteutbud.
Skattetagarnas tjänster samlas heltäckande på nätet
Under år 2008 öppnas en ny elektronisk servicekanal åt skattetagarna och olika intressentgrupper. Till en början kommer
kanalen att erbjuda periodiska redovisningstjänster, vilka ersätter
de nuvarande redovisningsutskrifterna. Senare kommer tjänsten
att utbyggas med uppgifter som stöder ekonomiplaneringen och
uppgifter om beskattningskostnaderna. Uppgifterna som tjänsten erbjuder kommer att vara överförbara till kundernas egna
kalkyleringssystem.
Målsättningen är att skapa ett heltäckande tjänsteutbud på
webben, som skattetagaren kan använda såväl i sin roll som skattetagare, skattebetalare eller i egenskap av annan myndighet.

kommer redovisningarna även i fortsättningen att beräknas åt de
skattetagare, som haft aktiva skatteår i redovisningarna före sammanslagningen. Efter detta sammanslås föregående års uppgifter
för de anslutande och mottagande skattetagarna. Genom detta
förfarande garanterar man att skattetagarnas skatteintäktsuppgifter är jämförbara även efter sammanslagningen.
Skatteresterna uppgick till tre miljarder euro i slutet av 2007
Beloppet av obetalda skatter eller skatterester uppgick till ungefär 3
miljarder euro i slutet av år 2007. Jämfört med föregående år minskade beloppet med 0,5 procent eller 17 miljoner euro. Inkomstskattens och förskottsskattens skatterester minskade med 73 miljoner
euro. Momsens skatterester ökade däremot med 42 miljoner euro.
Förskottsinnehållningarnas och socialskyddsavgifternas skatterester översteg föregående års belopp med 14 miljoner euro.
År 2007 insamlades skatterester till ett sammanlagt belopp
av 1 401 miljoner euro, vilket utgör 103 miljoner euro mer än
föregående år. Genom skatteförvaltningens egna åtgärder
insamlades 1 148 miljoner euro eller 82 procent av alla betalda
skatterester. Exekutionsverket bidrog med 253 miljoner euro.
Av skatteresterna bestod 36 procent av personkunders obetalda skatter. Största delen av dessa var restskatter. Av företagsoch samfundskundernas obetalda skatter utgjordes nästan två
tredjedelar av mervärdesskatter och förskottsinnehållningar.

Skatterester enligt skatteslag 2007
		

%

förskott på dessa

1 213

39,0

Mervärdesskatter

1 186

39,0				

630

21,0

46

1,0

Förskottsinnehållningar
och socialskyddsavgifter
Övriga skatter

Kommunsammanslagningar att vänta – uppföljningen underlättas
En av målsättningarna med den år 2007 reformerade kommunindelningslagen är att förnya kommunstrukturen så att de tjänster som kommunerna svarar för får en allt starkare ekonomisk
grund. Kommunsammanslagningar uppmuntras med sammanslagningsbidrag, vilka är till sina belopp som störst åren 2008
och 2009. I början av år 2009 verkar närmare 30 kommunsammanslagningar bli verklighet och dessa kommer att påverka mer
än 90 kommuner.
De tjänster som stöder skattetagarnas ekonomiplanering kommer att ändras så att uppföljningen av kommun- och församlingssammanslagningarna underlättas. I de periodiska redovisningarna

milj. euro

Inkomstskatter och

Skatteresternas utveckling 2003–2007, miljoner euro
2003

3 081

2004

3 024

2005

2 991

2006

3 093

2007

3 076
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Skattebetalarna styrs till webben
Enligt sin egen strategi är skatteförvaltningen en föregångare
vad gäller utnyttjandet av moderna service- och styrningsformer, såsom interaktiva e-tjänster. Serviceutbudet baserar sig på
tjänster som grupperats enligt kundgrupp. Skatteförvaltningen
erbjuder mångsidiga sätt och kanaler för skötseln av kundernas
ärenden även i samarbete med andra organisationer. Självbetjäning betraktas som den primära serviceformen. Även kontorsnätet måste bibehållas tillräckligt täckande.
Vid utvecklingen av tjänsteutbudet prioriterar man främst
webbaserade tjänster. Produktivitetsmålen och målen för serviceförmågan uppnås bäst genom att få kunderna att i ökad utsträckning själva betjäna sig själv genom informationstjänsterna samt
genom att styra kunderna till att använda sig av den med hänsyn
till omständigheterna lämpligaste e-tjänsten och vid behov andra
kanaler. Personalens arbetsinsats kanaliseras främst till rådgivnings- och andra tjänster som kräver särskild sakkunskap.
En god betjäning grundar sig på kännedom av såväl tjänsterna som kunderna. Skatteförvaltningen arrangerade utbildning
om marknadsföringen av e-tjänsterna åt ämbetsverkens chefer.
Utvecklingen av Skatt.fi –tjänsten startade
med en förundersökning
Skatteförvaltningens webbplats Skatt.fi utgör en central faktor i
skatteförvaltningens servicekoncept. Skatt.fi registrerade mer än
9,7 miljoner besök under år 2007. Antalet behandlade frågor och
feedback som inkommit via tjänsten uppgick till fler än 13 600.
År 2008 har det gått tio år sedan publiceringen av den första
versionen av denna webbplats som placerar sig på plats fyra
bland de populäraste offentliga webbtjänsterna. Utvecklandet
av Skatt.fi –tjänsten inleddes med en förstudie som godkändes
i november 2007. I förstudien beskrevs målbilden för Skatt.fi
–tjänsten tillsammans med de med centrala linjedragningarna
samt utvecklingsplanerna för de kommande åren.
Skatt.fi kommer att utvecklas till en kanal genom vilken man
erbjuder information och handledning grupperat enligt kundbe-

hovet samt olika situationsanknutna e-tjänster för skötseln av
ärenden. Utvecklingsarbetet blir synligt för kunderna med ett
visst dröjsmål. Efter förstudien följer ett mer detaljerat planeringsskede som börjar år 2008.
Mer än 200 000 skattekort utfärdade över nätet
Skattekortet på nätet –tjänsten startades framgångsrikt i hela riket
2.1.2007. Under januari månad beräknades mer än 70 000 skattekort via den nya tjänsten. Detta utgjorde 16,3 procent av samtliga
ändringsskattekort. På årsnivå nådde Skattekortet på nätet upp till
200 000 –strecket och efter en god start stadgade sig e-tjänstens
andel av alla ändrade skattekort till ungefär 13 procent.
Skattekortet på nätet –tjänstens kunder var ivriga med att
lämna in feedback och nästan tre av fyra uttryckte sin tacksamhet för tjänsten. Även utvecklingsförslag inkom i stora mängder
och tjänstens funktionalitet ändrades också under året i den
riktning kunderna angivit.
I JulkIT Awards –tävlingen blev Skattekortet på nätet utnämnd
till den offentliga förvaltningens bästa ICT-projekt år 2007.
Mer än 20 000 användare för Palkka.fi
Under sitt andra verksamhetsår stärkte Palkka.fi –tjänsten sin ställning som en god hjälpreda för de mindre arbetsgivarnas och hushållens löneberäkning. Tjänstens ibruktagande utvidgades i samma
takt som under föregående år och vid slutet av året hade 8 868 företag och 15 812 hushåll registrerat sig som användare av tjänsten.
FODS förbereder sig för elektroniska
adressförändringar
Företags- och organisationsdatasystemet utvidgas. En elektronisk adressförändringstjänst för företagen och organisationerna
är som bäst under uppbyggnad. I väntan på den nya tjänsten
passade man på att förnya användargränssnittet till FODS informationstjänst samtidigt som man försäkrade sig om att servicenivån möter den alltjämnt växande användarskarans behov. År
2007 gjordes nästan 14,4 miljoner sökningar av diverse företagsuppgifter i FODS informationstjänst.

Internet-respons 2003-2007, antal

Besöken på Skatt.fi –tjänsten 2003-2007, antal
2003

3 769 380

2003

10 075

2004

4 870 563

2004

12 246

2005

6 203 518

2005

11 793

2006

7 962 593

2006

13 229

2007

9 670 240

2007

13 630
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Bruket av Tyvi-tjänsten på etablerad nivå
Den elektroniska deklarationstrafiken via Tyvi-tjänsten ökade
från föregående år. Uppgifterna om pensionstagare och ISkLräntor inkommer redan 100-procentigt i elektronisk form till
skatteförvaltningen. Av dividendernas årsanmälningar inkommer
98 procent och av löntagarnas uppgifter 94 procent elektroniskt.
Förutsättningarna för ett elektroniskt inlämnande av mervärdesskattens och arbetsgivarprestationernas övervakningsanmälningar förbättrades i och med att det avgiftsfria tjänsteutbudet
ökade.
Följande utmaning är att sprida den elektroniska Katso-identifikationen, som krävs för en rollbaserad inloggning, ut till företagen. Företagens bruk av de elektroniska deklarationerna fördelade sig nästan jämnt mellan gamla Tyvi-ID:n (142 000 st.) och
Katso-identifikationer (148 000 st.). Nätbankkoderna (Tupas)

som utnyttjas av medborgarna användes 534 000 gånger vid
inloggning. Sammanlagt registrerades 827 000 inloggningar till
skatteförvaltningen e-tjänster.
Skattedeklarationen på väg till webben år 2008
Skatteförvaltningen ökade även kundhandledningens interaktivitetsnivå. Det interaktiva demoexemplet som publicerades till
hjälp för kontrollen av den förhandsifyllda skattedeklarationen
togs emot med lovord. Även affärsidkarnas och yrkesutövarnas
samt aktiebolagens skattedeklarationer ledsagades av interaktiva demon. Föreningarnas skattedeklaration genomgick en
betydande reform och arbetet med att bygga en demo även för
denna deklaration inleddes.
Skatteförvaltningen är i färd med att bygga Skattedeklarationen på nätet –tjänsten, där kunderna kan komplettera och rätta

Antalet inkomna anmälningar via FODS 2004–2007
		
Etableringsanmälningar
Ändrings- och nedläggningsanmälningar
Adress- eller kontaktuppgiftsförändringar
Sökningar i informationstjänsten

2004

2005

2006

2007

Ändring (%)

60 468

64 623

67 377

73 752

9,5

131 876

129 752

137 378

145 707

6,1

18 496

18 415

19 955

22 030

10,4

13 586 562

14 398 795

6,0

Ändring (%)

- 	

- 	

Statistik över elektroniska anmälningar (Tyvi) 2004–2007, st.
2004

2005

2006

2007

100 000

120 000

164 000

170 000

4

Övervakningsanmälningar

1 219 000

1 963 000

2 373 000

2 780 000

17

Arbetsgivares årsdeklarationer (antal löntagare)

3 137 000

3 931 000

4 185 407

4 350 000

4

8 600

17 500

22 800

30 000

32

3 042 000

3 180 000

3 650 000

3 780 000

4

		
Företag som använt tjänsten

Inkomstskattedeklarationer
Begäran om direktöverföring av löntagarnas skattekort
(antalet löntagare)

Billigare
skattekortsändringar på webben
					

I Skattekortet på nätet –tjänsten loggar kunden in sig med sina personliga
nätbankskoder eller med ett chipförsett personkort, fyller i sina ändrade inkomst- eller avdragsuppgifter och beställer till sist ett skattekort. För det mesta sänds det nya skattekortet automatiskt som ett eBrev till kunden eller alternativt direkt till arbetsgivaren.
Alltid kan kundens nya skattekort inte beräknas automatiskt, utan beställningen överförs då som en elektronisk ansökan till den
interna ärendehanteringen. Skattetjänstemannen slutför då skattekortsberäkningen och begär vid behov tilläggsuppgifter av kunden. Tack
vare det landsomfattande ärendehanteringssystemet kan skattekortsberäkningen utföras flexibelt där det finns tillgänglig arbetskraft.
Ett ändringsskattekort över webben kostar 2,13 euro för skatteförvaltningen. Skattekort som beställs via telefontjänsten kostar 3,27
euro, skattekort som beställs genom kundbesök hos skattebyråernas kundtjänst kostar 3,85 euro och skattekort som beställs med
en postad blankett kostar 4,66 euro. Antalet ändringsskattekort uppgår årligen till ungefär 1,5 miljoner. Målsättningen för år 2008 är
att 25 procent av ändringsskattekorten görs via webben.
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Hushållsavdraget under särskild syn
Hushållsavdragets popularitet är i stadig tillväxt. Vid 2006 års beskattning uppgick antalet avdragsmottagare till närmare 250 000.
Hushållsavdraget hade därför valts till tyngdpunktsområde för personbeskattningens övervakning. Kundernas avdragsyrkanden granskades omfattande i den enskilda handläggningen och ungefär 15 000 kunder fick motta en begäran om att uppvisa verifikat.
Målsättningen var att bl.a. minska antalet av kunderna begångna fel i deklarationsfasen.
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sina förhandsifyllda skattedeklarationer elektroniskt. Den första
versionen av tjänsten erbjuder möjligheten att deklarera resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen. Tjänsten tas
i bruk för skatteåret 2007 och öppnas på webben våren 2008.
Årligen returnerar ungefär 400 000 personer sin förhandsifyllda
skattedeklaration enbart på grund av resekostnaderna.
Skattekontot tas i bruk år 2010
Byggandet av skattekontot fortgick. Lagpaketet om skattekontot
var på väg att sändas för utlåtanden samtidigt som beredningen
och kalkylerna över dess effekter fortsatte i samråd med finansministeriet. Datasystemen, kundhandledningen, ändringarna i
förfarandena samt planeringen av webbtjänsten framskred.

Grundkontrollen garanterar skatteintäkterna
Grundkontrollen består i att sammanställa och jämföra från olika
källor härrörande uppgifter som har betydelse för beskattningen.
Grundkontrollen sker i alla skeden av beskattningsprocessen och
den riktas mot samtliga skatteförvaltningskunder. Verksamheten
utgörs således en central beståndsdel av skatteövervakningen.
Genom en heltäckande grundkontroll försäkrar man sig om skattesystemets trovärdighet och tryggar inflödet av skatteintäkter.
Till följd av grundkontrollen kan skatteförvaltningen öka eller
minska på kundens beskattningsbara inkomster. Ändringarna
kan bero t.ex. på att skatteförvaltningen får information om
inkomster som avviker från det som kunderna själva deklarerat.

Ändringar vid grundkontrollen, miljoner euro
			

Skatteår

Skatteår

Skatteår

Skatteår

Ändringar i beskattningen		

2003

2004

2005

2006

tillägg till inkomsterna		

889

641

602

680

minskning av inkomsterna		

23

76

102

54

Samfund

Näringssammanslutningar
tillägg till inkomsterna		

12

18

13

11

minskning av inkomsterna		

0,4

0,3

0,8

0,4

tillägg till inkomsterna 		

62

58

62

51

minskning av inkomsterna		

56

6

5

4

tillägg till inkomsterna		

26

21

27

33

minskning av inkomsterna		

2

2

2

3

tillägg till inkomsterna		

306

378

263

241

minskning av inkomsterna		

13

17

14

15

ökning av överlåtelsevinsten		

40

98

75

86

minskning av överlåtelsevinsten		

8

8

12

12

Ändringar i beskattningen		

År 2004

År 2005

År 2006

År 2007

713

751

821

816

384

414

338*

Näringsidkare

Jordbruksidkare

Lön- och pensionstagare

Värdepappershandel (fysiska personer)

Mervärdesbeskattning
debiteringar		
Arbetsgivarprestationer
debiteringar		

366

* Inkluderar endast månadsövervakningen
Bruket av hushållsavdraget 2003–2006
		
Antal
Avdragsbeloppet i medeltal, euro
Avdragsbeloppen sammanlagt, euro

2003

2004

2005

2006

Ändring (%)

143 953

177 698

218 967

243 170

11

628

622

636

677

6

90 462 000

110 513 000

139 267 000

164 705 000
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Specialövervakningen motarbetar ekonomisk
kriminalitet och grå ekonomi

72 företagsgrupperingar, av vilka granskningar man färdigställt
sammanlagt 269 granskningsberättelser.

Till specialövervakningen hör skattegranskningar och andra
övervakningsåtgärder som inriktas mot utvalda skatteförvaltningskunder. Specialövervakningen kompletterar den grundkontroll som riktas mot samtliga beskattningskunder.

Analysprojektet effektiverar utnyttjandet av den tillgängliga
informationen
Skatteförvaltningen strävar efter att bedriva en resultatgivande
skatteövervakning som riktas mot de rätta målen på ett kostnadseffektivt, enhetligt och jämlikt sätt. Skatteförvaltningen kartlägger aktivt riskerna som hotar uppnåendet av målsättningarna
för övervakningsverksamheten och försöker motarbeta och
minska dem så effektivt som möjligt.
För att förbättra övervakningens effektivitet och kundernas
efterlevnad av lagen (compliance) utvecklar skatteförvaltningen
som bäst ett analyssystem, vars första produktionsförda fas
kommer att stöda skattegranskningens val av kontrollmål.
Analyssystemets datalager är gemensamt för hela skatteförvaltningen och den består av uppgifter som plockats ur beskattningssystemen samt av jämförelseuppgifter som skatteförvaltningen fått
av utomstående organisationer. Databasen kan i framtiden utvidgas med nya uppgifter samtidigt som systemet kan utbyggas med
nya analysverktyg. Analyssystemet kommer således att i framtiden
betjäna såväl grundkontrollen, specialövervakningen som andra
delområden för övervakning och riskhantering.
Analyssystemet har utvecklats i två efter varandra följande
projekt sedan november 2006. Arbetet fortgår alltjämnt. Jämsides med systemutvecklingen förbättrar man även de gemensamma arbetsmetoderna, delar på och förenhetligar kunnandet
samt utvecklar skattegransknings- och urvalsprocesserna.

Skatteövervakningsprojektet inom byggbranschen i startgroparna
Skattestyrelsen har förberett ett övervakningsprojekt för byggbranschen som planeras starta år 2008 och pågå till år 2011.
Tyngdpunkterna för projektet, som går under namnet Raksa,
är utvecklandet av övervakningen av utländska företag och
utländsk arbetskraft, bekämpandet av verksamhet i den ekonomiska gråzonen samt ett förbättrande av myndighetssamarbetet.
I projektet deltar ett flertal myndigheter och intressentgrupper.
Under projektets gång kommer man även att ge råd till och övervaka småhusbyggare.
Företagsgrupperingsprojektet främjar en helhetsmässig
övervakning
Målsättningen med övervakningsprojektet för företagsgrupperingar är att främja en helhetsbetonad skatteövervakning samt
att utveckla skattegranskningsförfarandena. I detta projekt avser
man med företagsgrupperingar en grupp eller en koncentration
av företag som kontrolleras av samma ägare eller intressegruppering. Kontrollen baserar sig antingen på direkt ägande eller på
bruket av en beslutsmakt som till sin natur kan karakteriseras
som de facto ägarskap i samma bolag.
För skatteövervakningen av ett enskilt bolag svarar skatteverket och skattebyrån för samfundets hemort. Då hemorterna för
bolagen som hör till samma företagsgruppering ofta är belägna
på flera skatteverks områden, skingras de enskilda företagens
skatteövervakning och man går miste om en helhetsvärdering
av företagsgrupperingens verksamhet. Splittringen av övervakningen mellan olika skatteverk leder till ineffektivitet såväl vid
grundkontrollen som vid specialövervakningen. Aktörer inom
den ekonomiska gråzonen och de företagsgrupperingar de bildat
verkar medvetet tillgodogöra sig av bristerna i den decentraliserade skatteövervakningen.
I projektet kommer bolag som hör till samma företagsgruppering att granskas samtidigt, vilket leder till att bolagens interna
förbindelser och affärstransaktioner kan övervakas på ett heltäckande sätt. De hittills uppnådda resultaten tyder på att den
övervakningsmetod som projektet tillämpar är mycket effektiv.
Projektet inleddes år 2006 och avslutas vid utgången av
2008. Under år 2007 inriktades granskningar mot sammanlagt
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Bekämpning av ekonomisk brottslighet genom
myndighetssamarbete
Utvecklingsprojektet för myndighetssamarbete Virke grundar sig
på statsrådets program för bekämpning och minskning av ekonomisk brottslighet. Virke-projektet har som uppgift att
•

•
•

•
•

bekämpa den gråa ekonomin och ekonomisk brottslighet
genom att insamla, analysera och distribuera uppgifter om
ekonomiska brott och ekonomisk brottslighet till olika myndigheter
upprätthålla en helhetsbild av den ekonomiska brottsligheten
insamla information om genomslagskraften av den ekonomiska brottslighetens bekämpande från myndigheter och
andra källor
framlägga initiativ till ny lagstiftning eller till myndighetsverksamhetens utvecklande
utveckla de metoder och datasystem som används vid
bekämpningen av ekonomiska brott.
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Olika myndigheter, såsom skatteförvaltningen, har utnämnt ett
antal tjänstemän som sina egna representanter i Virke-projektet.
Tjänstemännen utnyttjar sig av sina egna tjänstebefogenheter i
projektet och de omfattas av sin egen organisations informationsutväxlings- och sekretessbestämmelser.
Virke-projektet har fungerat som ett på viss tid tillsatt projekt
sedan början av år 2000 och statsrådet har befäst dess verksamhet fram till utgången av år 2008. En av inrikesministeriet
tillsatt arbetsgrupp har berett ett lagförslag, i vilken man uppställt som målsättning att ombilda Virke-projektet till en permanent tillsatt samarbetsgrupp efter år 2008.
Bakgrundsanalyser och kartläggningar
År 2007 undersökte Virke-projektet olika myndigheters verksamhet genom att göra bakgrundsanalyser av misstänkta eller under
utredning varande enskilda fall eller fallserier. I analyserna utnyttjade projektet sig av informationen hos de deltagande myndigheterna. Därtill utförde projektet ett antal utredningar och analyser
av fenomen i den ekonomiska gråzonen och den ekonomiska
brottslighetens förekomstformer, med vilkas hjälp man försökte
skapa en helhetsbild av företeelsernas omfattning, verksamhetsmekanismer och samhälleliga inverkan. Kartläggningarna gjordes
dels genom egna krafter och dels i samarbete med utomstående
forskare som representerade bl.a. olika läroanstalter.
Virke-projektet överlät under verksamhetsåret uppgifter om
781 fall eller fallserier till olika myndigheter. Projektet publicerade även fyra situationsrapporter om den ekonomiska brottsligheten. Därtill deltog Virke i en undersökning angående utvecklingen av systemet för uppföljning av ekonomiska brott samt i
två av Helsingin kauppakorkeakoulu initierade forskningsprojekt
inom värdepappersbranschen. Projektet genomförde även en
konkursutredning med anknytning till kundkretsen hos Tekes
och ett projekt angående EU-bilimportörer samt förberedde
myndighetssamarbetet vid skatteövervakningsprojektet inom
byggbranschen.

Antalet kontrollåtgärder
		

2005

2006

2007

Regionalenheterna
2 990

2 910

2 793

kontrollbesök

705

588

429

jämförelseuppgiftsgranskningar

153

95

78

1 490

1 273

999

776

769

859

skattegranskningar

Skattebyråerna
skattegranskningar
kontrollbesök
jämförelseuppgiftsgranskningar
Kontrollåtgärder

21

7

9

6 135

5 642

5 167

Debiterade belopp till följd av skattegranskningarna,
miljoner euro
2005

2006

2007

205

155

156

Indirekt

49

43

56

Förskottsuppbörd

41

46

54

295

244

266

		
Direkt

Sammanlagt

Inspektioner med anknytning till den gråa ekonomin
(ingår i de föregående)
		
Gråzonsföretag av de granskade, antal

2005

2006

2007

808

743

807

Uppdagad grå ekonomi, milj. euro
svarta löner

25

30

48

avsaknad försäljning

45

59

48

5

5

6

förtäckt dividend till delägare

20

24

32

Skatt i debiteringsförslag, milj. euro

44

47

58

9

12

17

förtäckt dividend till bolag

förskottsuppbörd
mervärdesskatt

10

15

22

direkta skatter

25

20

19

Simultankontroller
i samråd med olika EU-länder
						

För att bekämpa verksamhet i den ekonomiska gråzonen bedriver
den finländska skatteförvaltningen ett tätt samarbete med andra EU-länder bl.a. i form av simultana skattegranskningar. År 2007
grundade man med EU-kommissionens stöd särskilda arbetsgrupper för att aktivera simultangranskningarna och utveckla verksamheten, vilket klart förbättrat närområdessamarbetet med bl.a. de baltiska länderna. Samarbetet med Estland fungerar särskilt väl och
man har länderna emellan kunnat genomföra ett flertal simultangranskningar riktade mot den gråa ekonomin. Även samarbetet med
Tyskland kring undersökningen av moms-bedrägerier vid handel med begagnade bilar har gett goda resultat.
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Skatteförvaltningens strategiska mål

Vi organiserar vår verksamhet enligt

kundgrupper. Vi samarbetar med våra kunder och beaktar deras behov. Automatiska och
kostnadseffektiva processer hjälper kunderna att fungera självständigt.

Automatiserade funktioner och kontroll av utvalda fall
I enlighet med skatteförvaltningens strategi verkställs beskattningen dels genom automatiserade funktioner och dels genom
kontrollåtgärder riktade mot utvalda fall. De uppgifter som
behövs för beskattningen insamlas i allt högre grad genom elektroniska tjänster och övriga elektroniska dataöverföringsförfaranden från såväl kunder som intressentgrupper. Vid verkställandet
av beskattningen granskas och jämförs dessa uppgifter maskinellt. På uppgifterna tillämpas särskilda urvalskriterier, genom
vilka man gallrar fram de fall som tjänstemännen bör granska.
I denna selektiva handläggning kan man t.ex. undersöka och
avgöra frågor om skattepåföljderna av diverse företagsarrangemang eller hur rättmätig en enskild kunds avdragsyrkande är.
Genom de automatiserade funktionerna och urvalsmekanismerna kan skattekontrollen inriktas på de frågor och situationer
där övervakningsåtgärderna är mest motiverade med tanke på
en riktig och rättvis beskattning samt tryggandet av skatteintäkternas inflöde. För att garantera en enhetlig beskattning tillämpar
skatteförvaltningen landsomfattande urvalskriterier.
Beskattningens kvalitet kan mätas bland annat genom att
följa med antalet beskattningsärenden som överklagats till förvaltningsdomstolarna. År 2007 fick förvaltningsdomstolarna ta emot
2080 ärenden med anknytning till den direkta beskattningen och
426 ärenden med anknytning till mervärdesbeskattningen.

Årsarbetsrytmen jämnar ut arbetsbelastningen
Skatteförvaltningen har arbetat med att utveckla en gemensam
årlig rytm för beskattningssysslorna. Årsarbetsrytmen är både
en tidtabell och ett förfaringssätt för personbeskattningens
arbetsuppgifter och den utarbetas genom ett samarbete mellan
Skattestyrelsen och skatteverken.
Genom årsarbetsrytmen jämnar man ut beskattningsarbetets arbetsbörda över hela kalenderåret såväl i som mellan de
olika enheterna inom skatteförvaltningen. Utjämningen bidrar
även till att förbättra verksamhetens effektivitet och produktivitet.
Med hjälp av årsarbetsrytmen kan olika arbetsskeden utföras då
det är mest ändamålsenligt. Överlåtelsevinster av bostadsaktier
och fastigheter kan utredas redan i förskottsskedet, vilket frigör
resurser för annat arbete i de mest brådskande skedena av den
slutliga beskattningen. De gemensamma arbetstidtabellerna
främjar även beskattningens enhetlighet.
Decenniet fullt för Tietokarhu-samarbetet
Skattestyrelsen köper mer än två tredjedelar av allt utifrån förskaffat systemarbete av Tietokarhu Oy, som är ett joint venture
-bolag samägt av TietoEnator Abp och den finländska staten. Av
företagets kapacitet inhandlas nästan 99 procent av Skattestyrelsen. Tietokarhu och Skattestyrelsen har slutit ett långvarigt
tjänstekontrakt som löper ut i slutet av år 2016.
Tietokarhu grundades i början av år 1998 efter en omfat-

Skatteärenden inkomna till förvaltningsdomstolarna
2002–2007, antal
2002

4 591

2003

4 007

2004

3 498

2005

3 100

2006

2 933

2007

2 506
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tande offerttävling i ett läge där skatteförvaltningen hade behov
av en betydande mängd tilläggsresurser för systemarbetet. Bolaget, som nu inlett sitt andra verksamhetsdecennium, har vuxit till
sig så att dess personalantal uppgick till i medeltal 265 personer
och dess omsättning till 35 miljoner euro år 2007.
Bolaget har uppfyllt de målsättningar som staten uppställde
vid dess grundande och beskattningen har årligen kunnat skötas
på ett kvalitativt sätt samtidigt som man arbetat med att kontinuerligt utveckla nya tjänster.

Säkerheten i fokus
Skatteförvaltningen lade år 2007 fram en plan över utvecklandet
av säkerhetsåtgärderna under åren 2007-2009. Avsikten med
säkerhetsarbetet är att stöda skatteförvaltningens verksamhet
och uppnåendet av dess målsättningar. Av denna orsak kommer
utvecklingsåtgärderna under de närmaste åren att inriktas på
sådana delområden som är av särskild betydelse för skatteförvaltningens strategi, nämligen
•
•
•
•
•
•

en ändamålsenlig organisering av säkerheten och tryggandet
av efterföljandet av de uppställda kraven
en regelbunden identifiering och evaluering av potentiella
risker
garanterande av beskattningssystemens funktionsduglighet
e-tjänsterna datasäkerhet
kundernas, arbetstagarnas och lokaliteternas säkerhet
utvecklandet av säkerhetsanvisningarna och –utbildningen.

År 2007 utvecklade man säkerhetsarbetets organisering vid
skatteförvaltningen. Skattestyrelsen anställde en säkerhetschef
i början av året och en särskild säkerhetsgrupp grundades för
hela skatteförvaltningen. Gruppen förbereder utvecklingsåtgärderna för skatteförvaltningens säkerhet, följer upp säkerhetsläget och dess utveckling inom skatteförvaltningen, föredrar
säkerhetsärenden som kräver linjedragningar eller är annars av
betydelse för generaldirektören samt stöder och assisterar skatteförvaltningens enheter och projekt i säkerhetsfrågor.
Utöver organiseringen av säkerhetsarbetet utgjorde datasäkerheten hos skatteförvaltningens e-tjänster ett annat viktigt utvecklingsområde. Under år 2007 fastställde man särskilda datatrygghetsmålsättningar för de elektroniska tjänsterna och påbörjade en
regelbunden rapportering om hur målsättningarna uppfylls.

Aktuellt i beskattningen år 2007
Andra omgången för den förhandsifyllda skattedeklarationen
År 2007 var personkundernas förhandsifyllda skattedeklaration
i bruk för andra gången. Efter att man slopat förmögenhetsbeskattningen innehöll skattedeklarationen inte längre några uppgifter om värdet på den skattskyldiges tillgångar. Nya uppgifter i
deklarationen var de färdigt uträknade vinsterna och förlusterna
på överlåtelsen av placeringsfondandelar. Mer än 55 000 utomlands bosatta pensionärer fick som en ny kundgrupp ta emot
en förhandsifylld skattedeklaration. Ungefär 29 procent av kunderna rättade uppgifterna i den förhandsifyllda deklarationen
(föregående års rättelseprocent var ungefär 32 procent).

Utveckling
av den makedoniska skatteförvaltningen
					

Den finländska skatteförvaltningen deltar aktivt i den europeiska
unionens samarbetsprojekt, genom vilka man stöder utvecklingen av potentiella kandidatstaters förvaltning så att dessa uppfyller EUmedlemskriterierna. Under år 2007 arbetade två experter från den finländska skatteförvaltningen i ett EU-projekt i Makedonien. Deras
arbetsfält omfattade utvecklingen av såväl den interna som externa kommunikationskulturen vid den makedoniska skatteförvaltningen
samt skapandet av en mer positiv kundattityd gentemot betalningen av skatter.
För medborgarna i republiken Makedonien är begreppen skatt och beskattning fortfarande ganska främmande. I all kommunikation måste man utgå från en definiering av de mest grundläggande begreppen, vilket dels gällde även internt inom förvaltningen.
Landets interna förvaltningskultur utgjorde även en stor utmaning för uppnåendet av de målsättningar som EU-kontoret uppställt.
Projektet avslutades i slutet av år 2007. Den makedoniska skatteförvaltningen (Public Revenue Office) har tagit i bruk ett flertal
förfaringssätt som formats av de finländska experterna. Den lokala skatteförvaltningen genomför t.ex. diverse utbildningsprogram,
genom vilka man sprider och tillämpar den goda praxis finländarna hämtat med sig och anpassat till landets förhållanden. Särskilt
kommunikationsväsendets utvecklingsarbete fick beröm av makedonierna.
Vid internationellt samarbete är utbytet alltid dubbelsidigt. Även om den största delen av samarbetsprojektets resultat strömmade
från Finland till Makedonien fick även finländarna njuta av erfarenheter man kunde föra med sig som vägkost från Makedonien till
Finland. Upprätthållandet av kontakterna och ett kontinuerligt främjande av dessa mellan förvaltningarna i olika länder är viktigt även
för utvecklingen av den egna verksamhetskulturen vid den finländska skatteförvaltningen.
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Beskattningen internationaliseras
Den internationella beskattningen har förnyats bland annat till
följd av kraven från de europeiska gemenskapernas domstol.
Pensioner som kunderna får från Sverige kan beaktas i
Finland då man påför sjukförsäkringspremier åt kunden. Enligt
utredningar från social- och hälsovårdsministeriet och den
svenska skatteförvaltningen år 2007 hamnar pensionstagaren
trots detta inte ut för att betala dubbla avgifter för samma förmåner. Domen från de europeiska gemenskapernas domstol av år
2006 förhindrar därmed inte att pensionsinkomster från Sverige
beaktas då man beräknar sjukförsäkringspremiens storlek.
Sverige sade i augusti 2007 upp sig från det nordiska avtalet om undanröjandet av dubbelbeskattningen av arv och gåva.
Orsaken till detta stod att finna i Sveriges slopande av skatten
på arv och gåvor i början av år 2005. Sverige hade följaktligen inte längre något behov av att vara delaktig i avtalet. Uppsägningen har betydelse t.ex. om en i Finland bosatt person
ärver egendom som befinner sig i Sverige. Arvsbeskattningen
bestäms härefter enbart på basis av den finländska arvs- och
gåvoskattelagen.
Till följd av en lagändring som trädde ikraft i början av 2007
beskattar Finland framöver löneinkomster som betalas till uthyrd
arbetskraft från de nordiska länderna och Baltikum, ifall arbetstagarna vistas högst sex månader i Finland och deras arbetsgivare är ett utländskt företag. Det utländska företaget är inte själv
skyldigt att uppbära skatt på löneinkomsten till en dylik uthyrd
arbetstagare. Arbetstagaren måste därför själv se till att betala
skatterna på den löneinkomst han förtjänar i Finland. Såväl den
utländska arbetsgivaren som den finländska parten som låter
utföra arbetet måste anmäla bruket av utländsk uthyrd arbetskraft till den finländska skatteförvaltningen.
I början av år 2007 trädde även en lagändring ikraft på basis
av vilken ett utländskt företag kan ansöka om att bli förskottsuppbördsregistrerat även om företaget saknar fast driftställe i
Finland. Företagets hemort måste vara belägen i en skatteavtalsstat. En finländsk part som låter utföra arbete i Finland är
normalt skyldig att innehålla en källskatt på 13 procent från den
arbetsersättning som betalas för arbetet till ett utländskt företag.
Om det utländska företaget däremot är förskottsuppbördsregist-
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rerat, behöver den som låter utföra arbetet inte innehålla någon
källskatt på den utbetalda arbetsersättningen.
Återbäringen av skatter på dividender från den europeiska
ekonomiska sfären fortgick under år 2007. Mer än 12 000 återbäringsansökningar avgjordes under året.
Fortgående ändringar i beskattningen
En mängd andra företeelser förorsakade även ändringar i skatteförvaltningens förfaranden och datasystem samt ledde till ett
ökat behov av kundhandledning. Alla lagstiftningsändringar som
ökar på mängden manuella sysslor undergräver skatteförvaltningens produktivitet
•

•

•

•

Den europeiska kommissionen godkände i oktober 2007
återbäringen av accisen på lätt och tung brännolja samt
elektricitet som använts för jordbruksändamål. Efter kommissionens godkännande kunde skatteförvaltningen inleda
handläggningen av återbäringsansökningarna för åren 2005
och 2006. Upp emot 35 000 jordbruksidkare kommer att
gagnas av återbäringarna.
I likhet med inkomstbeskattningen frångick man även i fastighetsbeskattningen från den traditionella debetsedeln och
ersatte den med ett beskattningsbeslut. Fastighetsbeskattningens beskattningsbeslut åtföljs av en utredningsdel med
närmare uppgifter om grunderna för beräknandet av fastighetsskatten.
Granskningarna av beskattningsvärdena för fastigheternas
jordgrunder fortgick. T. ex. inom huvudstadsregionen tog man
i bruk nya tomtpriskartor, vilka hade en förhöjande inverkan på
tomternas områdespriser. Beskattningsvärdena kommer dock
inte att på en gång höjas till den nivå som de nya områdespriserna förutsätter.
Arvs- och gåvobeskattningens reformbehov utgjorde ett centralt tema för riksdagsvalet. Arvsbeskattningen lättades genom
de nya skatteskalorna som tas i bruk i början av år 2008.
Beskattningen av arv som går till änkor och minderåriga barn
lindrades därtill genom särskilda avdrag. Åtgärderna med vilka
man ämnar införa lättnader för företagsverksamhetens generationsskiften introduceras först senare under år 2008.
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Momsen på frisörstjänster sjönk
Finland deltog i ett försök där EU:s medlemsstater getts möjligheten att tillämpa en sänkt mervärdesskattesats på vissa särskilt arbetskraftsdominerade tjänstesektorer. Försöket är i kraft 1.1.2007 – 31.12.2010. I Finland omfattar försöket barberar- och frisörstjänster
samt sådana mindre reparationstjänster som riktar sig mot cyklar, skor, lädervaror, kläder och linnekläder. Mervärdesskattesatsen
för dessa tjänster sänktes till 8 procent. Målet med försöket är att utreda vilken inverkan en riktad sänkning av momsen har på sysselsättningsgraden och den gråa ekonomin.
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Strategin
för verksamhetsutrymmen betonar enhetlighet och kontroll av kostnaderna
										

Strategin för skatteförvaltningens verksamhetsutrymmen fastställdes 27.11.2007. Enligt målsättningarna för den nya strategin strävar man efter att förenhetliga
verksamhetsutrymmena och skapa jämlikhet inom hela skatteförvaltningen. Personer som arbetar med likadana uppgifter bör erbjudas likadana arbetsutrymmen. En annan central målsättning är hanteringen av de totala kostnaderna. Handläggningen av utrymmesfrågor kommer att centraliseras inom skatteförvaltningen på samma sätt som ekonomi- och personalförvaltningens tjänster.
Statens produktivitetsprogram utgör en stor utmaning för administrationen av verksamhetsutrymmena. Utrymmeskostnadernas
belopp får inte öka från den nuvarande nivån och effektiviteten måste förbättras. Målsättningen är att effektivera bruket av lokaliteterna
så att man förfogar över 25 våningskvadratmeter utrymmen per anställd.
Skatteförvaltningen verkar endast i uthyrda lokaler, av vilka ungefär hälften förvaltas av Senaatti-kiinteistöt. Skatteförvaltningen har
följaktligen ingått ett samarbetsavtal med Senaatti-kiinteistöt.
År 2007 öppnades nya skattehus i bl.a. Jyväskylä och Uleåborg.
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Med målet inställt på en bättre helhetsekonomi
Skatteförvaltningens nettoutgifter uppgick till 359,4 miljoner
euro år 2007. I statsbudgeten för år 2007 hade man reserverat
342,0 miljoner euro för verksamhetsutgifterna, vilket föranledde
ett behov att använda 17,5 miljoner euro av från tidigare år inbesparade medel. Sammanlagt överfördes 47,6 miljoner euro i
anslag till år 2008.
Verksamhetsutgifterna
Jämfört med föregående år steg de nominella nettoutgifterna
med 4,9 procent. Ökningen föranleddes av att personalutgifterna växte med 2,5 procent, adb-utgifterna med 19 procent,
utgifterna för möbel- och maskinanskaffningar med 46,2 procent och tryckningsutgifterna med 17,0 procent. Postningsutgifterna minskade för sin del med 5,5 procent, telefonutgifterna
med 34,6 procent och fastighetsutgifterna med 0,4 procent.
Personalutgifternas ökning berodde på de löneförhöjningar
som följde av tjänste- och arbetskollektivavtalen samt på de
utvecklingsåtgärder som företagits i syfte att förbättra arbetsgivarens lönekonkurrensförmåga. Adb-utgifternas och tryckningsutgifternas tillväxt kan i sin tur härledas till framskridandet av de utvecklingsprojekt som stöder kundbetjäningen och
skatteövervakningen. Ökningen av möbel- och maskinanskaffningarna berodde på de anskaffningar som gjordes till följd av
renoveringen och sammanslagningen av fysiskt utspridda verksamhetsutrymmen.

Verksamhetsutgifter enligt utgiftsslag 2007
Personalutgifter

64,8 %

Adb-program, systemarbete
och hårdvara
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17,5 %

Fastighetsutgifter

7,9 %

Övriga utgifter

5,9 %

Postning och tryckning

3,9 %
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Kostnader
Kostnaderna för skatteförvaltningens verksamhet uppgick sammanlagt till 356,3 miljoner euro. Tillväxten från föregående år
var 5,5 procent.
Betraktat enligt skattebetalargrupp bestod skatteförvaltning-

ens kostnader av kostnaderna för personbeskattningen på 118,4
miljoner euro, jordbruksidkarnas beskattning på 15,8 miljoner
euro, företagskundernas beskattning på 61,7 miljoner euro,
samfundskundernas beskattning på 120,8 miljoner euro samt
de övriga kundernas beskattning på 39,6 miljoner euro.

Procentandelar av kostnaderna enligt kundgrupp 2007

Skatteförvaltningens kostnader 2002–2007, miljoner euro

33,2

2003

324

Jordbruksidkare

4,5

2004

322

Företagskunder

17,3

2005

326

Samfundskunder

33,9			

2006

338

övriga kunder*

11,1

2007

356

Personkunder

* Kostnaderna för gruppen ”övriga kunder” inkluderar kostnaderna
för betjäningen av datatjänstkunderna och bevakningen av
skattetagarnas rättsliga intressen, fastighetsbeskattningen, arvs- och
gåvobeskattningen samt beskattningen av andra mindre skatter.

Skatteförvaltningens nominella utgifter år 2007 (1 000 euro)
				

2005

2006

2007
234 213

Utgifter
Avlöningar *)			

226 369

228 783

	Hyror			

22 485

23 863

24 847

Övriga konsumtionsutgifter			

82 954

91 363

101 696

Investeringar 			

5 453

3 450

4 132

Sammanlagt			

337 261

347 458

364 888

Avgiftsbelagd verksamhet			

3 735

3 554

3 846

Övrig finansiering			

1 039

1 102

1 612

Sammanlagt			

4 774

4 656

5 458

Inkomster som intäktsförs på verksamhetsutgiftsmomentet

Nettoutgifter (+) / -inkomster (-)			

332 487

342 802

359 430

Budgeterat			

349 540

349 237

341 950

Ändringar i de överförda anslagen			

17 053

6 435

-17 480

Besparingar 31.12.			

58 646

65 081

47 601

Personalmängd (paå)			

6 174

6 062

5 913

* Fpa:s dag- och föräldrapenningar intäktsförda
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Utmanande och samhälleligt
betydande arbetsuppgifter

Skatteförvaltningens strategiska mål
					

Vi är en konkurrenskraftig arbetsgivare. Våra chefer sporrar personalen

och på så sätt skapas förutsättningar för en fungerande arbetsmiljö. Vi erbjuder vår personal mångsidiga, utmanande och
samhälleligt betydelsefulla arbetsuppgifter. Vi upprätthåller personalens kompetens och sörjer för välbefinnande i arbetet.

Skatteförvaltningens personal år 2007

Personalens åldersstruktur 2004 och 2007

Vid utgången av år 2007 arbetade 6 031 personer vid skatteförvaltningen, vilket understeg föregående års siffror med 1,7
procent. Från år 2003 har personalmängden minskat med i
medeltal 2 procent per år.
Den för skatteförvaltningen uppställda personalmålsättningen för år 2007 var 6 000 årsverken. Minskningen av antalet
årsverken översteg målsättningen med 87 personarbetsår. Antalet utförda årsverken var 5 913, vilket innebar en nedgång på 2,5
procent jämfört med föregående år.

Personalmängd och antalet årsverken 2003–2007
2003
		

6 456
6 297

2004
		

6 374
6 266

2005
		

6 285
6 174

2006
		

6 133
6 062

2007
		

6 031
5 913
Personalmängd
Årsverksantal

Till följd av utvidgningen av kundkretsen för Koncernskattecentralen grundade man 25 nya tjänster vid ämbetsverket. Nyrekryteringen till de nya tjänsterna inleddes vid slutet av år 2007 och
de sista tjänsterna tillsätts i september 2008.
Av skatteförvaltningens personal har nästan 68 procent passerat 45-årsstrecket. I slutet av 2007 var personalens medelålder
48,2 år. Tre år tidigare var medelåldern 46,6 år. Medelåldern har
stigit med ungefär ett halvt år för varje verksamhetsår. Eftersom
nyrekrytering sker i obetydlig utsträckning torde medelåldern stiga
även i framtiden. Därför är det allt viktigare att sköta om personalens välbefinnande samt att se till att människorna orkar med
sitt arbete.
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3
0

20–24
		

52
101

25–29
		

309
397

30–34
		

361
346

35–39
		

457
627

40–44
		

772
943

45–49
		

935
1 085

50–54
		

1 260
1 304

55–59
		

1 165
1 121

60–64
		

698
450

65–
		

19
0
2007
2004

På tre år har andelen anställda i åldern under 40 år minskat
från 23 procent till under 20 procent. En ännu större förändring
har skett bland åldersgruppen 35-49 -åringar. År 2004 utgjorde
denna åldersgrupp ännu 41,7 procent av personalen med vid
slutet av 2007 uppgick deras andel endast till 35,9 procent.
Antalet 60 år fyllda har vuxit på tre år från 450 till över 700.
Skatteförvaltningens målsättning är att höja personalens
utbildningsnivå. Målsättningen är utmanande, eftersom man till
följd av nedskärningsmålen kan nyrekrytera endast i begränsad
omfattning utanför skatteförvaltningen. Vid slutet av år 2006
låg andelen högskoleutexaminerade vid 34,5 procent och vid
utgången av år 2007 hade andelen stigit endast marginellt till
34,8 procent. Samtidigt hade indextalet för utbildningsnivån sjunkit en aning.
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Personalens åldersstruktur 2007

Personalens utbildningsstruktur år 2007

Under 35-åringar

12,0 %

Grundskolenivå

12 %

35–44 åringar

20,4 %

Mellanstadienivå

13 %

45–54 åringar

36,4 %

Lägsta eftergymnasiala nivån

40 %

Över 54-åringar

31,2 %

Lägre högskolenivå

18 %

	Högre högskolenivå

17 %

På jakt efter god praxis genom Fiscalis-utbytet Tanken med EU:s Fiscalis-utbytesprogram är att sprida god praxis
						
genom samarbete och ta lärdom av andras framgångar och misslyckanden. Arbetsbesökens erfarenheter utnyttjas såväl vid utvecklingen av den egna förvaltningen och det egna kunnandet som vid spridningen av god praxis och knowhow. Till de lyckade besöken
räknas bl.a. skattekontoprojektets några dagar långa besök till Sverige under tidigare år samt besöket till Danmark år 2007. Fiscalisprogrammet har även möjliggjort en export av det interna kunnandet. Den finländska skatteförvaltningen har bl.a. arrangerat adbskatterevisionsutbildning för estniska och lettiska skatteinspektörer.
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Systematiskt utvecklande av kunnandet
En särskild utmaning för utvecklingen av kunnandet inom skatteförvaltningen är att personalmängden avtar och rutinsysslorna
minskar samtidigt som personalens nuvarande kunnande inte
svarar i tillräcklig mån mot kraven hos de förändrade arbetsuppgifterna. Det finns ett behov av ett systematiskt ökande
av kunnandet för att ta hand om de mer krävande arbetsuppgifterna samtidigt som man måste erbjuda speciella arbetsinstrueringsprogram åt dem som byter sysslor. Skatteförvaltningens landsomfattande organisation erbjuder goda möjligheter
till en positiv karriärsutveckling och byte av arbetsplats inom
förvaltningen.
Nytt utbildningssystem för personbeskattarna
Utvecklandet av ett nytt utbildningssystem för personbeskattarna påbörjades vid skatteförvaltningen under år 2007. Personbeskattningens utbildningsutbud byggs upp av s.k. inlärningsmoduler. Den studerande kan i samråd med sin chef välja ut de
lämpligaste studiehelheterna ur ett omfattande utbud. På detta
sätt kan man bygga upp ett individuellt studieprogram, vilket
stöder utvecklingen i arbetet och möjliggör en specialisering på
vissa delområden av beskattningen.
I inlärningsmodulerna kombineras utbildning om lagstiftningen, arbetsmetoderna och datasystemen. Modulerna
behandlar beskattningens olika delområden men bildar trots
detta funktionella helheter. Studiernas innehåll byggs alltid upp
utgående från de behov som personens arbetsuppgifter ger
upphov till. Modulerna nivåindelas i grund-, yrkes- och expertmoduler utgående från deras kravnivå. Systemet stöder inhämtningen av grundläggande kunskaper med möjliggör även en
fördjupande inlärning. Personer på yrkesnivån kan t.ex. välja en
utbildningsmodul angående beskattningen av dividendinkomster
medan en expert kan fördjupa sitt kunnande genom modulen
”Särskilda frågor kring kapitalinkomster”.
Det modulariskt uppbyggda utbildningssystemet svarar även
mot de utmaningar som beskattningens nya årsarbetsrytm för
med sig för personalens kunnande. Arbetstagaren kan lätt komplettera sitt kunnande på vissa av beskattningens delområden.
Kunnandet ökar därmed direkt utgående från de krav arbetsuppgifterna ställer på personen. På detta sätt upplevs utbildningen mer motiverande.
Vid valet av utbildning kan man beakta individuellt arbetstagarens egen arbetshistoria samt eventuella längre frånvaron
till följd av t.ex. föräldraledighet. Målsättningen är att i dessa
situationer kunna stöda arbetstagaren då denna återupptar sitt
arbete. En person som återvänder till jobbet efter en längre
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frånvaro kan stärka sitt kunnande just inom de delområden av
beskattningen på vilka förändringarna varit mest betydande.
Personbeskattningens nya utbildningssystem stärker i allt
högre grad ett av skatteförvaltningens centrala värden – den
höga yrkeskunnigheten.

Flitigt deltagande i utbildningar
Under år 2007 användes 12,6 arbetsdagar per årsverke på
utbildning inom skatteförvaltningen.
Sammanlagt 173 anställda studerade i 9 olika utbildningsprogram vid Skatteinstitutet, som erbjuder intern utbildning vid
skatteförvaltningen. Av skatteinspektionens modulutbud genomfördes 270 studieprestationer enligt en personlig studieordning.
Studierna vid Skatteinstitutet upptog 4771 personarbetsdagar av
den gemensamma arbetstiden.
De anställda vid skatteförvaltningen studerar även flitigt i
det interna nätet. Antalet nätverkskurser med anknytning till
beskattningsarbetet var sammanlagt 60 och vid dessa deltog
1310 anställda, vilka fick stöd av 110 nätverksutbildare. Studierna upptog sammanlagt 4617 arbetsdagar.
Utbudet av nätverkskurser ökade under året med sju genom
egna krafter producerade helheter, vilka behandlade bl.a. mervärdesbeskattning, överlåtelsevinster, arvsbeskattning, internationell
beskattning och hushållsavdrag. Yrkeshögskolorna erbjöds möjligheten att i sina egna examensinriktade studier utnyttja sig av
ett nätstudiematerial, ”Verotus tutuksi” (Bli bekant med beskattningen), som utarbetats i samarbete med Virtualyrkeshögskolan.
Vid de bokföringsnätkurser som inhandlats av Tavastlands yrkeshögskola deltog för sin del 98 skatteförvaltningsanställda.
Alla skatteförvaltningsanställda erbjuds en möjlighet att förbättra sina adb-kunskaper genom att avlägga TIEKE rf:s ”Tietokoneen ajokortti” -examen i form av nätstudier. Redan 67
skatteförvaltningsanställda har fått ta emot ett diplom för avlagd
kursexamen.

Vitsorden för trivseln i arbetet allt bättre
Resultaten av den årliga personalenkäten VMBaro förbättrades
på alla delområden år 2007. Målsättningen var att man utöver en
förbättring av helhetsvitsordet skulle uppnå bättre resultat särskilt
vad gäller personalens utvärdering av arbetsmiljön och samarbetet,
ledarskapet samt utvecklingsstödet. Målen uppnåddes och personalen gav särskilt goda vitsord åt såväl arbetsmiljön, samarbetet och
arbetsförhållandena som arbetets innehåll och dess utmaningar.
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Resultaten av undersökningen om arbetstrivseln vid
skatteförvaltningen åren 2005–2007
Skala från ett till fem, där 1= mycket otillfreds och
5= mycket tillfreds.

Skatteförvaltningens resultat översteg statsförvaltningens medeltal inom varje delområde. Det sammanräknade arbetstrivselindexet vid skatteförvaltningen uppgick till 3,40 medan resultatet
för hela statsförvaltningen var 3,25.
År 2007 fäste man särskild vikt vid de fortsatta åtgärderna
inom skatteförvaltningens enheter till följd av arbetstrivselenkäten. Förverkligandet av åtgärderna följs upp. På detta sätt garanterar man att de frågor och problem som uppdagats genom
enkäten blir beaktade vid enheternas utvecklingsarbete.

		

2005

2006

2007

Ledarskapet

3,28

3,34

3,39

Utmanande och innehållsrikt arbete

3,64

3,66

3,69

Avlöningen

2,55

2,65

2,80

Stöd för egen utveckling

3,28

3,31

3,32

Arbetsmiljö och samarbete

3,56

3,59

3,65 		

Arbetsförhållanden

3,61

3,62

3,67

Informationsspridningen

3,13

3,16

3,21

Arbetsgivarbilden

3,27

3,26

3,33

Totalt

3,32

3,35

3,40

S K AT T E F Ö R VA LT NIN G E N 2 0 07

31

Utmanande och samhälleligt betydande arbetsuppgifter

Ny service och nya system inom
personaladministrationen
Skatteförvaltningen tog i bruk ett webbaserat lönebesked under
de sista månaderna av år 2007. Lönebeskedet sänds till arbetstagarens egen nätbank, där man kan läsa beskedet på datorskärmen eller ta en pappersutskrift. E-tjänsten stöder statsförvaltningens målsättning att övergå till en papperslös ekonomi- och
personalförvaltning.
Arbetstidsbanksystemet kommer att införas i skatteförvaltningen under början av år 2008. Systemets målsättning är att
balansera arbetskraftsbehovet och de periodiska förändringarna
i arbetsmängden. Arbetstagaren kan deponera utförd arbetstid
och ta ut den senare som ledighet.
Skatteförvaltningen beslöt även att ta i bruk arbetsresebiljetten.
Skatteförvaltningen stöder resekostnaderna för med offentliga trafikmedel företagna resor mellan hemmet och arbetsplatsen med en
25 procents andel av resebiljettens pris. Principen är att arbetstagaren inte beviljas någon beskattningsbar förmån, utan arbetstagaren
betalar själv alltid åtminstone 75 procent av biljettpriset. Ibruktagandet av arbetsresebiljetten inleds i början av år 2008.
Introduktionen av ett resultatbaserat lönesystem förbereddes
även inom skatteförvaltningen. Mellersta Österbottens skattebyrå,

Nylands skattebyrå, Sydöstra Finlands företagsskattebyrå och
Centrala Finlands företagsskattebyrå valdes till deltagande enheter i resultatlöneförsöket. Försöket inleds i början av år 2008 och
dess preliminära resultat analyseras under hösten. Då kommer
man även att fatta beslut om ett utvidgande av systemet.

Reform av intranät-tjänsten
Skatteförvaltningens eget intranät öppnades i förnyad form i
början av april. Under det halvtannat år långa projektet förnyade man bl.a. tjänstens uppbyggnad och funktioner så att de
betjänar personalen på ett bättre sätt. Intranätets layout och
färgsättning ändrades även att svara mot skatteförvaltningens
visuella bild. Under utvecklingsarbetet fäste man särskild uppmärksamhet vid tjänstens användbarhet, vilken även testades
under ett flertal skeden av projektet.
För intranät-tjänsten grundade man en särskild Intra-redaktion som svarar för tjänstens användbarhet, publiceringen av
innehållet och den kontinuerliga utvecklingen av tjänsten. Intraredaktionen består av tretton medlemmar som representerar
skatteförvaltningens olika ämbetsverk. Antalet personer som
deltar i produktionen av innehåll uppgår till närmare etthundra.

<– enligt utfall

Skatteförvaltningens årsverksantal 2003–2012
		
Årsverken

enligt plan –>

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6 297

6 266

6 174

6 062

5 913

5 900

5 770

5 580

5 400

5 300

-180

-100

-31

-92

-112

-149

-13

-130

-190

Ändring jämfört med föregående år, procent		 -0,5 %

-1,5 %

-1,8 %

-2,5 %

-0,2 %

-2,2 %

-3,3 %

Ändring jämfört med föregående år, årsverken		

Målet
inställt på en minskning med tusen årsverken
						

-3,2 % -1,9 %

Utgångsläget för skatteförvaltningens produktivitetsprogram är att
man bör automatisera beskattningsprocesserna och effektivera dem på så sätt att personalantalet kan minskas genom pensionsgången
och annan naturlig avgång. Utvecklingen av beskattningsprocesserna förutsätter bl.a. en ökning av e-tjänstutbudet, ibruktagandet av nya
datatekniska stödsystem (såsom ett elektroniskt arkiv och ett ärendehanteringssystem), strömlinjeformandet av skattelagstiftningen samt
en reform av skatteförvaltningens organisation. Minskningen av personalmängden får dock inte försämra verksamhetens genomslagskraft
och kundbetjäningen. Ett tillräckligt kunnande måste även tryggas, vilket leder till ett visst behov av nyrekrytering.
Målet är att minska personalmängden med ungefär 1 000 årsverken åren 2003-2012. Åren 2003-2007 minskade personalmängden med sammanlagt 384 årsverken, vilket innebär att de största nedskärningarna inträffar under den andra halvan av den
uppföljda perioden. En orsak till detta är tidtabellerna för utvecklingen av beskattningsprocesserna samt det faktum att antalet med
pension avgående anställda ökar betydligt från och med år 2008. Skatteförvaltningens personalmängd har dock minskat snabbare
än vad planerna förutsätter under början av den uppföljda perioden. Förvaltningen kan därför under år 2008 nyrekrytera personal
att ersätta en del av de anställda som går i pension. År 2007 var detta inte möjligt eftersom kraven på personalminskning översteg
antalet pensionsavgående anställda. Nyrekryteringen år 2008 kommer att inriktas på sådana kritiska funktioner och enheter där
personalens medelålder är särskilt hög.
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Ledningsgrupper och delegation

Ledningsgrupper och delegation

Skatteförvaltningens ledningsgrupp
Från vänster: Eeva-Riitta Kettunen, Heli Lehtinen (Kari Järvenpääs ställföreträdare), Tauno Kara, Arto Pirinen, Pirjo Korvola, Olavi Ylihurula,
Heli Lähteenmäki, Jukka Kauppila, Asta Vitikainen, Mirjami Laitinen, Keijo Vehmas, Osmo Vesterinen, Ahti Leoska, Heli Wendelin, Juha
Lindgren, Kari Huhtala, Maija-Leena Rautanen och Pekka Ruuhonen. På bilden saknas Heikki Viherkenttä och Anneli Heikkala.

Skatteförvaltningens ledningsgrupp 2007

Direktör Kari Järvenpää, skatteförvaltningens databehandlingstjänst
Direktör Tauno Kara, produktionscentralen

Medlemmarna i Skattestyrelsens ledningsgrupp utgörs av cheferna för Skattestyrelsens resultatenheter. Till skatteförvaltningens ledningsgrupp hör därtill regionskatteverkens och Koncernskattecentralens chefer.
Skattestyrelsens ledningsgrupp sammanträder varje vecka
och skatteförvaltningens ledningsgrupp månatligen. Skatteförvaltningens ledningsgrupp handlägger bl.a. skatteförvaltningens
centrala projekt och initiativ.

Direktör Arto Pirinen, enheten för ledningsstöd och kommunikation
Direktör Heikki Viherkenttä, enheten för ledningsstöd och kommunikation
Kommunikationschef Pirjo Korvola, enheten för ledningsstöd och
kommunikation
Biträdande direktör Keijo Vehmas, intern revision

Direktörerna för skatteverken
Regionskattedirektör Heli Lähteenmäki, Nylands skatteverk
Regionskattedirektör Heli Wendelin, Sydvästra Finlands skatteverk

Sammansättningar 31.12.2007

Regionskattedirektör Juha Lindgren, Centrala Finlands skatteverk
Regionskattedirektör Osmo Vesterinen, Sydöstra Finlands skatteverk

Skattestyrelsens ledningsgrupp

Regionskattedirektör Eeva-Riitta Kettunen, Savolax-Karelens skatteverk

Generaldirektör Mirjami Laitinen

Regionskattedirektör Jukka Kauppila, Västra Finlands skatteverk

Tf. överdirektör Asta Vitikainen, beskattningscentralen

Tf. regionskattedirektör Anneli Heikkala, Uleåborgs och Kajanalands

Överdirektör Maija-Leena Rautanen, skattetagartjänsten

skatteverk

Direktör Kari Huhtala, enheten för administrativa tjänster

Regionskattedirektör Olavi Ylihurula, Lapplands skatteverk

Direktör Ahti Leoska, skatterevisionsenheten

Överdirektör Pekka Ruuhonen, Koncernskattecentralen
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Ledningsgrupper och delegation

Skattestyrelsens delegation
Från vänster: Teemu Lehtinen, Helena Pentti, Jukka Tammi (Skattestyrelsens generaldirektör fram till 30.11.2007), Tanja Rantanen,
Martti Kallio och Hannele Ranta-Lassila. På bilden saknas Lasse Arvela och Leena Tuikkanen.

Skattestyrelsens delegation

Delegationens sammansättning under verksamhetsperioden
1.1.2007- 31.12.2010

Skattestyrelsen stöds i skatteförvaltningens strategiska planering
av en delegation som tillsatts av finansministeriet. Delegationens
medlemmar utgörs av representanter för kunderna och de viktigaste intressentgrupperna.
År 2007 sammanträdde delegationen 7 gånger. Vid delegationsmötena behandlades bl.a. skatteförvaltningens elektroniska
tjänster, organisationsreformerna och resultaten från undersökningarna av kundnöjdhet. Även planeringsdokumenten och
rapporterna för verksamheten och ekonomin samt skatteförvaltningens produktivitetsprogram stod på agendan.

Ordförande
Överdirektör Lasse Arvela, finansministeriet

Medlemmar
Generaldirektör Mirjami Laitinen, Skattestyrelsen
Direktör Martti Kallio, Finlands kommunförbund
Verkställande direktör Teemu Lehtinen, Skattebetalarnas centralförbund rf
Ekonomist Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Direktör Hannele Ranta-Lassila, Centralhandelskammaren
Finanssekreterare Tanja Rantanen, finansministeriet
Ordförande Leena Tuikkanen, Skattetjänstemännens förbund rf
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Kontaktuppgifter

Skattestyrelsen
Aspnäsgatan 4 a, Helsingfors
PB 325, 00052 SKATT
Telefon (09) 7311 36
Fax (09) 7311 3595
www.skatt.fi
Skatteförvaltningens kunder betjänas vid
skattebyråer, företagsskattebyråer och
andra servicekontor på olika håll av Finland.
Genom de landsomfattande servicenumren
kan kunderna bl.a. beställa skattekort och
få handledning i beskattningsärenden.
De uppdaterade kontaktuppgifterna finns
på adressen www.skatt.fi/kontaktuppgifter
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