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Föregripande handledning och god service

Precis som för många andra organisationer är det en utmaning för
Skatteförvaltningen att förmedla budskapet om sin strategi till de
anställda och konkretisera det på ett sätt som får var och en att
känna på sig att man jobbar för de gemensamma målsättningarna.
Våren 2008 bestämde sig Skatteförvaltningens ledning att
årligen välja ett visst delområde från verksamhetsstrategin, vilken
sedan behandlas på ett så framhävt och konkret sätt som möjligt i
olika sammanhang. För det första året 2008 valde man det strategiska budskapet föregripande handledning och god service.
Temat Föregripande handledning och god service syns även
i denna årsberättelse. Under genomläsningen hittar du exempel
på hur temat förts fram på olika håll inom organisationen. I illustrationerna kommer personalrepresentanter till tals för att själva
berätta vad en föregripande handledning och god service innebär
i deras eget arbete.

Föregripande handledning och god
service togs in som ett ämne vid löneoch utvecklingssamtalen. I gruppsamtal
fick de anställda diskutera tillsammans
med sin chef vad en föregripande handledning och god service innebär just i
de ifrågavarande arbetsuppgifterna.
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Generaldirektörens översikt

Ur den offentliga ekonomins synvinkel har den ekonomiska tillväxten
under de senaste åren lett till en årlig ökning av skatteintäkterna med i
medeltal 4-7 procent. År 2008 insamlade Skatteförvaltningen ett bruttobelopp på 63,6 miljarder euro i skattemedel, vilket överstiger föregående
års belopp med 6,3 procent. Årets senare hälft karakteriserades dock av
det snabbt försämrade ekonomiska läget, vilket blev synligt bl.a. i de brant
sjunkande samfundsskatteintäkterna.
Skatteförvaltningen håller som bäst på att omstrukturera sin verksamhet mot en organisation baserad på funktionella enheter som styrs
på riksnivå. Med detta siktar man på att arbetsuppgifter och beskattningsbeslut skall kunna göras allt flexiblare där förvaltningen har de bästa
resurserna samt allt enhetligare oberoende av var arbetet utförs.
Det första steget i denna riktning togs 1.5.2008 då organisationen
ombildades till en enda myndighet under namnet Skatteförvaltningen.
I samband med detta centraliserades bl.a. skatteuppbörden och indrivningen till den landsomfattande Skatteuppbördscentralen och skatteombudens verksamhet till den landsomfattande Rättsbevakningsenheten.
Skatteverkens arbetsbörda har sedan länge utjämnats genom att överföra
arbetsuppgifter från huvudstadsregionen till övriga Finland. I och med
lagstiftningsändringarna kommer uppgiftsöverföringen enheterna emellan
att kunna genomföras allt mer flexibelt.
I det följande skedet kommer även de egentliga beskattningsuppgifterna att skötas av landsomfattande sektorer som uppbyggs på basis
av Skatteförvaltningens kundgruppering. Enligt de i december 2008
uppdragna riktlinjerna kommer man att grunda separata person- och
företagsbeskattningssektorer inom Skatteförvaltningen. Skatterevisionen
centraliseras till den landsomfattande Specialövervakningsenheten.
De nu utstakade ändringsriktlinjerna är nödvändiga, eftersom Skatteförvaltningen måste kunna reagera och inverka allt snabbare på de förändringar som sker i dess kundkrets. Reformen innebär även att resurserna och personalen samt dess kunnande samlas på ett sätt som gör
verksamheten allt mer resultatgivande och enhetlig.
Den mest effektiva vägen mot en förbättrad produktivitet inom den
offentliga sektorn är att utnyttja till fullo de nya möjligheter datatekniken
har att erbjuda. För Skatteförvaltningens del innebär detta att beskattningsprocesserna bör göras mer strömlinjeformade genom att standardisera
det utförda arbetet och att öka uppgifternas automatiseringsgrad. Därtill
behövs även en mer strömlinjeformad skattelagstiftning. En mer komplicerad skattelagstiftning, med även andra målsättningar än enbart den fiskala
insamlingen av skattemedel, motverkar produktivitetssträvandena.
Skatteförvaltningens e-tjänster har uppnått en stor popularitet. Nästan
hälften av ändringsskattekorten görs numera elektroniskt, vilket minskar på
arbetet vid telefontjänsten och i skattebyråerna. Den nyaste e-tjänsten, Skattedeklarationen på nätet, öppnades våren 2008. Tjänsten överskred de uppställa målen: 146 000 kunder utnyttjade den för att deklarera sina arbetsresor. Våren 2009 utvidgas tjänsten till att omfatta bl.a. den elektroniska
deklarationen av hushållsavdraget och överlåtelsevinster. År 2009 öppnas
även den nya e-tjänsten ”Webbtjänsten för Skattetagare”, vilken erbjuder

skattetagarna tillgång till uppföljningsinformation om redovisade skatter samt
förhandsuppgifter och statistik för den egna ekonomiplaneringen.
Personalmängden har minskat sedan år 2002 med i medeltal
2 procent per år. År 2008 minskade personarbetsårsmängden från
5 913 personarbetsår till 5 757 personarbetsår. Strävandet efter en ökad
produktivitet och minskningen av antalet personarbetsår får dock inte
försämra verksamhetens fiskala inverkan, kvaliteten på kundbetjäningen
eller personalens ställning.
Skatteförvaltningens verksamhet är till stora delar beroende av en
kunnig och dedikerad personal. Efterhand som rutinarbetet i allt större
utsträckning överförs till att skötas av maskiner utgörs Skatteförvaltningens
arbetsuppgifter allt mer av sakkunnigarbete, vilket kräver ett mångsidigt
kunnande. Det räcker inte längre till att man behärskar beskattningen eller
något av dess delområden, utan man måste även ha en omfattande kännedom om annan lagstiftning, såsom bolagsrätt, bokföring och civilrätt.
Våren 2008 svarade Skatteförvaltningens personal aktivt på en förfrågan om hur man kunde utveckla Skatteförvaltningens verksamhet. Antalet
inkomna utvecklingsförslag steg till 8 704 stycken. Responsen kommer
att utnyttjas i samband med verksamhetsutvecklingen.
Utvecklingen av personalens arbetshälsa och -trivsel uppföljs vid
Skatteförvaltningen genom årliga personalenkäter. Situationen är såtillvida
god att personalens tillfredsställelse med sitt arbete utvecklats i en god
riktning enligt undersökningarna. År 2008 steg indexet för arbetstillfredsställelse till 3,42 då det ännu år 2005 låg på 3,32. Tillfredsställelsen med
ledarskapet, avlöningen och utvecklingsstödet har ökat redan under tre
på varandra följande år.
Skatteförvaltningen har satsat på den internationella verksamheten
genom att bl.a. grunda en stödgrupp för att koordinera det mångsidiga
internationella samarbete som bedrivs på olika håll i förvaltningen. Även
det inhemska intressentgruppssamarbetet har intensifierats. Skatteförvaltningen gick som den första av statsförvaltningens organisationer med
i WWF:s Green Office –program under våren. Målet är att principerna för
en hållbar utveckling skall bli en del av den vardagliga verksamheten.
De produktivitets- och lönsamhetskrav som Skatteförvaltningen ställs
inför kommer att vara strama även i fortsättningen. Samtidigt pågår det
en mängd större investerings- och utvecklingsprojekt inom förvaltningen,
vilka inte kan läggas på is för att invänta ett bättre ekonomiskt läge. Själv
är jag dock övertygad om att vi klarar av dessa utmaningar med glans
genom att planera och utföra arbetet tillsammans. Med hjälp av den årliga
behandlingen av vår strategi och de uppställda målen klarar vi av att möta
kraven från en föränderlig verksamhetsmiljö. Vi håller god fart, låt oss
fortsätta färden i samma riktning.

Mirjami Laitinen
Generaldirektör
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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.

Å RSBER ÄT T EL SE 2 0 0 8

6

Mandip Kaur,
InTo -servicestället för invandrare
”I kundbetjäningen är utmaningen, särskilt då med
de internationella kunderna, att de inte överhuvudtaget känner till det finländska skattesystemet eller
–terminologin. Goda språkkunskaper är viktiga, men
därtill måste man även kunna både lyssna och fråga.
Bra betjäning innebär att man kan styra kunderna
till att sköta även de skattemässiga förpliktelser som
kunderna inte själva känner till och vid behov även
hänvisa dem att ta kontakt med andra myndigheter.”
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En myndighet vid namn Skatteförvaltningen

Huvuduppgift
Skatteförvaltningens 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.
Beskattningen verkställs så att de kostnader som uppstår
utöver de egentliga skatterna och de därmed relaterade olägenheterna för kundernas ekonomiska verksamhet minimeras.

Verksamhetsidé
Rätt skatt i rätt tid.

Värden
Objektivitet
Tillförlitlighet
Hög yrkeskunskap

Arbetsfördelningen på beskattningsområdet
Besluten om den finländska beskattningen fattas av riksdagen,
Europeiska unionen och kommunerna. Kommunerna och församlingarna fastställer sina egna skatteprocenter. Därtill finns det
vissa beskattningsbestämmelser i landskapet Åland som avviker
från det övriga Finland. Skattelagarna bereds vid finansministeriet och godkänns av riksdagen. Skatteförvaltningen insamlar
ungefär två tredjedelar av de finländska skatterna och avgifterna
av skattenatur. Utöver Skatteförvaltningen insamlas skatter och
avgifter av skattenatur även av tullen (acciser och importavgifter) och Fordonsförvaltningscentralen (skatter med anknytning
till fordon).
I december 2008 tillsatte finansministeriet en arbetsgrupp
för att utreda Skatteförvaltningens, tullens och Fordonsförvaltningscentralens beskattningsfunktioner. Arbetsgruppen har som
uppgift att kartlägga olika alternativ för hur beskattningsarbetet
kunde omfördelas mellan aktörerna samt att utreda med vilka
medel organisationernas verksamhet kunde göras med effektiv
och resultatgivande.
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En myndighet vid namn Skatteförvaltningen

Skatteförvaltningens nya organisation
Skatteförvaltningens organisation ändrades 1.5.2008, då Skattestyrelsen och skatteverken ombildades till en ny myndighet med
namnet Skatteförvaltningen.
De sju regionala skatteverken sköter om beskattningsbesluten, kundbetjäningen, skatteövervakningen samt betalningsrörelsen för kunderna inom sina egna verksamhetsområden.
Det nyaste regionala skatteverket, Norra Finlands skatteverk,
bildades 1.1.2008 då Uleåborgs och Kajanalands skatteverk
sammanslogs med Lapplands skatteverk. Följande skatteverksfusioner inträffar 1.1.2010 då Sydöstra Finlands skatteverk och
Savolax-Karelens skatteverk sammanslås till Östra Finlands skatteverk samt då Sydvästra Finlands skatteverk och Västra Finlands
skatteverk ombildas till ett nytt Västra Finlands skatteverk.
Skatteverkens olika funktioner har organiserats enligt kundgrupp: samfundskunderna betjänas av företagsskattebyråerna
och person- och företagarkunderna av de landskapsvis organiserade skattebyråerna. Kunderna betjänas runt om i Finland av
23 skattebyråer, 7 företagsskattebyråer och ungefär 100 övriga
serviceställen.
Koncernskattecentralens verksamhetsområde omfattar hela
Finland. Den sköter centraliserat de finländska storföretagens
beskattning, övervakning och kundbetjäning.
Skattestyrelsen leder och utvecklar verkställandet av
beskattningen och skatteövervakningen samt ombesörjer planerings-, säkerhets- och kommunikationsuppgifterna samt den
interna revisionen för hela Skatteförvaltningen.
Skatteuppbördscentralen sköter centraliserat alla skatteuppbörds-, indrivnings- och redovisningsuppgifter inom hela Skatteförvaltningen. Organisatorisk är den landsomfattande helheten
indelad i fyra skatteuppbördsenheter och sju indrivningsenheter.
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt har som uppgift att bevaka skattetagarnas intressen vid såväl beskattningen
som vid beskattningens besvärsinstanser.

Enheterna för Administrativa tjänster, Datatekniska tjänster
och Produktionstjänsten är landsomfattande enheter vid Skatteförvaltningen som styr och betjänar alla Skatteförvaltningens
enheter inom sina respektive ansvarsområden.

Flexiblare förflyttning av arbetsuppgifter
Skatteverkens arbetsbörda har redan under flera år utjämnats
genom förflyttning av betjänings-, rådgivnings- och styrningsuppgifter från huvudstadsregionen till övriga delar av landet.
•

•

•

Kontaktcentralerna vid Västra Finlands, Savolax-Karelens
och Sydöstra Finlands skatteverk svarar för Skatteförvaltningens landsomfattande telefon- och Internet-svarstjänster.
Ekonomiförvaltningens servicecentral i Åbo sköter om hela
skatteförvaltningens betalningsrörelse och bokföringsuppgifter.
Ekonomiförvaltningens tjänster kommer senare att överflyttas
till Statskontorets servicecentral.
Skatteförvaltningens löneberäkning samt vissa andra personal
administrativa uppgifter har centraliserats till Personalförvalt
ningens servicecentral i Tavastehus.

Även de egentliga beskattningsuppgifterna centraliseras
och förflyttas. Skatteverken har av produktivitetsskäl samt för
att trygga den nödvändiga sakkunskapen centraliserat beskattningen av vissa kundgrupper eller skatteslag till vissa skattebyråer eller servicekontor. Därtill kan Skattestyrelsen överföra
beskattningen av en viss grupp skattskyldiga till att handhas av
ett annat skatteverk för att utjämna arbetsmängden och uppgifterna. T.ex. centraliseras beskattningen av alla föreningar och
stiftelser i hela landet på detta sätt till Savolax-Karelens och Sydvästra Finlands skatteverk i början av år 2009.

Generaldirektör

Enheten för
bevakning av
skattetagarnas
rätt

Skatteupp
bördscentralen

Datatekniska
tjänster

Administrativa
tjänster

Produktions
tjänsten
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Mot en sektorindelning av organisationen

Djupare samarbete med olika intressegrupperingar

I det följande omorganiseringsskedet kommer även de egentliga
beskattningsuppgifterna att skötas av landsomfattande sektorer som organiseras enligt Skatteförvaltningens kundgruppering.
Förflyttningen och fördelningen av arbetsuppgifter kommer
i detta skede att ske mer flexiblare genom i huvudsak interna
beslut av förvaltningen. Detta förutsätter dock bl.a. ändringar i
lagstiftningen. Beredningen av den följande lagstiftningsreformen
inleddes därför omedelbart efter att den föregående trätt ikraft.
Övergången till en sektorsvis organiserad förvaltning och
utvecklandet av den styrnings- och ledningsmodell samt den
organisering detta kräver planerades i ett flertal arbetsgrupper
vid Skatteförvaltningen under år 2008. På basis av de förslag
arbetsgrupperna framlade fastställde generaldirektören i december sina riktlinjer för den kommande organisationen.
Enligt generaldirektören kommer Skatteförvaltningen att
i framtiden utgöra en landsomfattande myndighet som består
av Personbeskattningssektorn, Företagsbeskattningssektorn,
Specialövervakningen, Skatteuppbördscentralen, Enheten för
skattetagarnas rättsbevakning och centraladministrationens
koncernfunktioner. Målsättningen är att Företagsbeskattningssektorn och Specialövervakningsenheten kommer att inleda sin
verksamhet 1.5.2010. Personbeskattningssektorn påbörjar sin
verksamhet tidigast år 2012.

Ett fungerande samarbete och samspel med de centrala beslutsfattarna och samarbetsparterna är av yttersta vikt för Skatteförvaltningens verksamhet. Under verksamhetsåret fäste man
särskild uppmärksamhet vid detta delområde och Skatteförvaltningens högsta ledning gästades av bl.a. ministrarna Jyrki
Katainen och Mari Kiviniemi. Även riksdagens skattedelegation
besökte Skatteförvaltningen i början av år 2008. Vid mötet med
skatteprofessorerna i maj diskuterade man närmast beskattningens substansfrågor. Under mötet med representanter för Kommunförbundet genomgick man samarbetsärenden av intresse
för skattetagarna, särskilt då bl.a. beskattningskostnadernas
utveckling och den under uppbyggnad varande webbtjänsten
för skattetagarna. Under verksamhetsåret inledde man även en
serie samarbetsmöten med olika skatterepresentanter. Skatterepresentanterna är parter som representerar kunderna i skatteärenden, såsom skattekonsulteringsföretag, räkenskapsbyråer
och intresseorganisationer.

Föregripande handledning och god service
In To –tjänsten erbjuder råd redan från starten
åt dem som kommer till Finland för att jobba
Skatteförvaltningen och FPA öppnade i
november ett servicekontor i Kampen i
Helsingfors för utlänningar som flyttar till
huvudstadsregionen för att jobba. In To
–servicekontoret hjälper med de frågor
som uppstår i samband med inflyttningen
till och början av uppehållet i Finland.
Servicekontoret är ett pilotprojekt
som pågår fram till slutet av 2009. In To
erbjuder Skatteförvaltningens och FPA:s
inflyttningsrelaterade tjänster genom en
och samma lucka till alla invandrare som

flyttar till Finland för att arbeta här. Utöver
arbetstagare och arbetssökande riktar sig
kontoret även till utländska företagare och
studerande. Även arbetsgivare som önskar
rekrytera utländska arbetstagare eller vill
förmedla arbetskraft från andra länder kan
få anvisningar och råd vid kontoret.
På In To –kontoret kan man både
hämta och returnera bägge myndigheters
blanketter. Invandraren kan sköta såväl sina
socialskydds- som beskattningsärenden på
samma gång. Vid behov hänvisas kunden
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vidare till antingen FPA:s eller Skatteförvaltningens lokalkontor eller till andra offentliga
tjänster.
Kontoret sysselsätter två personer från
såväl Skatteförvaltningen som FPA. Utöver
de inhemska språken betjänar dessa personer kunderna på bl.a. engelska, ryska och
estniska. Största delen av In To:s kunder
har hittills varit ryssar, estländare, indier och
britter. Kontoret har även sina egna webbsidor på adressen www.intofinland.fi .
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Initiativrik verksamhet även
på det internationella planet
Det internationella samarbetet är ett viktigt medel för Skatteförvaltningen för att införskaffa information, utbyta erfarenheter, ta
lärdom av de bästa förfaringssätten samt exportera det finländska beskattningskunnandet till andra länder.
Skatteförvaltningen deltar aktivt i en rad internationella organisationers verksamhet. Samarbetet inom Europeiska unionen är
omfattande och bedrivs regelbundet. Skatteförvaltningen sänder
egna representanter till de olika skattearbetsgrupperna, kommittéerna och expertgrupperna inom generaldirektoratet Skatter
och tullar, där man främst behandlar bl.a. frågor om unionens
gemensamma lagstiftning, administrativt samarbete och bekämpandet av skattebedrägerier.
Skatteförvaltningen är aktivt verksam i Europeiska unionens
Fiscalis-nätverk och arbetsgrupper, vid vilka man utbyter erfarenheter och know-how samt producerar handledningar och rekommendationer om praktiska förfaringssätt. Fiscalis-seminarierna och
arbetsbesöken utnyttjas bl.a. vid utvecklandet av den egna verksamheten samt vid exporten av organisationens eget kunnande.
Inom ramen för OECD:s (Organisation for Economic Cooperation and Development) verksamhet fungerar ett flertal
samarbetsgrupper, vilka producerar statistik och jämförelsetal,
utredningar och rekommendationer för gemensamma verksamhetsriktlinjer samt kommentarer. År 2008 färdigställdes bl.a. den
jämförande undersökningen Comparative Information Series
med material från 43 länder. I undersökningen jämfördes de

olika skatteförvaltningarnas ställning och uppgifter, organisation,
planerings- och uppföljningssystem samt kostnadsstrukturer och
prestationer.
Skatteförvaltningen har varit medlem av IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) sedan år 2005. IOTA
anordnar årligen seminarier och utbildningstillfällen. Skatteförvaltningen deltar även i IOTA:s arbetsgrupparbete.
Det nordiska samarbetet har även varit livligt. Samarbetets
innehåll och former avtalas om vid de nordiska skatteförvaltningarnas årliga generaldirektörsmöten. Även samarbetet mellan Östersjöländerna på skatteövervakningens område fortsätter.

Samhällsansvarlig verksamhet
Skatteförvaltningen verkar på många plan för att främja sin samhällsansvarlighet. För det ekonomiska ansvarets del har man fortsatt med utvecklandet av planerings- och uppföljningssystemet
samt ledningens informationssystem. På det sociala ansvarets
plan har man återigen sett till att personalrapporteringen sker
på en god nivå och att principerna i förvaltningslagen efterföljs.
Ansvaret för miljön understöds genom att utveckla ett miljöprogram och ett uppföljningssystem. Skatteförvaltningen var den första av statsförvaltningens organisationer som gick med i WWF:s
Green Office –miljöprogram våren 2008.
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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.
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Marianne Suominen,
storföretagens skatterevision
”I skatteinspektörernas arbete innebär god service att skattegranskningarna utförs snabbt och effektivt så att olägenheterna
för kunden minimeras. Storföretagen granskas genom adbrevision, vilket förkortar granskningstiden i kundens utrymmen
och minskar på arbetet som granskningen förorsakar åt kundens
ekonomiförvaltning. Det elektroniska redovisningsmaterialet man
fått av kunden genomgås vid skatteverket före själva granskningsbesöket och ett flertal skatteslag kan granskas på samma gång
med samma material. Vi försöker skapa en allt bättre förståelse
för våra kunders affärsverksamhet och satsar på föregripande
handledning med målsättningen att hjälpa kunderna att sköta
sina beskattningsärenden smidigt och rätt.”
Å RSBER ÄT T EL SE 2 0 0 8
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Skatteförvaltningen sörjer för samhällets skatteintäkter
Skatteintäkterna utgör samhällets viktigaste inkomstkälla.
Skatteförvaltningen samlar in skatterna och redovisar dem till
skattetagarna som upprätthåller samhällets tjänsteutbud: staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten, församlingarna och
skogsvårdsföreningarna. Skattetagarnas rättsbevakningsenhet har som uppgift att övervaka skattetagarnas intressen vid
beskattningen och vid sökandet av ändring i beskattningen.
Skatteintäkternas bruttoutfall växte
Skatteförvaltningen insamlade skatteintäkter till ett bruttobelopp
av 63,6 miljarder euro år 2008. Detta var 3,8 miljarder euro eller
6,3 procent mer än föregående år.
Mervärdesskattens utfall ökade med 9 procent, vilket svarade väl mot tillväxten av den privata konsumtionen. Beloppet
influtna arbetsgivarprestationer uppgick till 26,6 miljarder euro,
vilket innebär en ökning på 5,4 procent jämfört med föregående
år. Ökningen av förskottsinnehållningarna på 5,8 procent understeg aningen lönesummans tillväxt på 7 procent. Detta berodde
på de lättade statliga skatterna.
Utfallet av debiterade skatter uppgick till 11,8 miljarder euro
år 2008. Summan överstiger 2007 års siffror med endast 2,3
procent. Den modesta ökningen berodde främst på samfundsskattens förskott (-3,4%), vilkas avkastning rasade under hösten
till följd av den globala recessionen.
Redovisningarna till skattetagarna ökade
Kalenderåret 2008 redovisades sammanlagt 48,5 miljarder euro
av de influtna skatteintäkterna till skattetagarna. Redovisningarna ökade med 3,5 procent. Statens andel av redovisningarna
var 25,9 miljarder euro, vilket var endast 1,2 procent mer än
föregående år. Den blygsamma tillväxten berodde särskilt på
den svaga utvecklingen av samfundsskattens avkastning (-7,1
%) samt på lättnaderna i den statliga inkomstbeskattningen.
Momsens nettoavkastning ökade med 5 procent. Nettotillväxten föranleddes av en bruttoökning på 10 procent och ökning av
momsåterbäringarna på 14,5 procent. Ökningen av återbäringarna berodde på utvecklingen av exporten och EU-handeln.
Till kommunerna redovisades sammanlagt 17,5 miljarder

euro i skatteintäkter, vilket utgjorde 7,6 procent mer än föregående år. Kommunalskattens avkastning ökade med 8 procent,
samfundsskattens avkastning med 4,1 procent och fastighetsskattens avkastning med 6,9 procent. Till församlingarna redovisades skattemedel till ett sammanlagt belopp av 989,3 miljoner
euro, vilket innebar en ökning på 5,6 procent.
Folkpensionsanstalten fick ta emot 4 039,7 miljoner euro i avgifter av skattenatur, vilket utgjorde 1,4 procent mer än året förut.
Skattetagarna behöver förhandsuppgifter om sina skatteintäkter
Beloppet av de redovisade skatteintäkterna varierar från månad
till månad även under stabila ekonomiska förhållanden, vilket
beror bl.a. på skatternas varierande förfallodagar samt på förskottsåterbäringarna. Vikten av att kunna producera exakta och
tidiga förhandsuppgifter framhävs särskilt i lägen där den ekonomiska uppgången avmattats och utvecklingen av skatteintäkterna är svår att förutspå även på kort sikt.
Det rekordstora antalet kommun- och församlingssammanslagningar i årsskiftet 2008–2009 har även fört med sig särskilda
utmaningar såväl för skatteintäkternas redovisning som för planeringen och uppföljningen av skattetagarnas ekonomi. Sammanslagningarna gällde närmare ett hundra kommuner och ungefär
80 församlingar. Kommunernas antal, vilket som mest uppgått till
dryga 600, minskade således avsevärt från 415 till 348.

Skatteintäkternas bruttoutfall 2005–2008, miljoner euro
		

2005

2006

2007

2008

Ändring (%)

På eget initiativ betalda skatter
Arbetsgivarprestationer och övriga självmant betalda skatter

26 988,00

28 181,00

30 149,10

32 019,40

6,2

Moms

15 587,20

17 035,70

18 104,20

19 739,10

9,0

9 802,70

10 278,00

11 532,30

11 795,30

2,3

52 377,90

55 494,80

59 785,70

63 553,80

6,3

Debiterade skatter
Utfallet sammanlagt
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I denna föränderliga verksamhetsmiljö har skattetagarna bl.a.
i Skatteförvaltningens serviceenkäter framfört önskemål om att i
elektronisk form få tillgång till en allt större mängd information i
realtid om skatteintäkternas utveckling. Kravet understöds av det
faktum att en allt större del av samhällets tjänster håller på att
överflyttas till nätet. Ett konkret bevis på behovet av webbaserade
tjänster är det faktum att även om skattetagarnas antal är relativt
liten och redovisningsstatistiken även tillsänds dem per post, har
Skatt.fi –tjänstens redovisningssidor sedan länge hört till bland de
tio mest populära webbsidorna på tjänsten.
Webbtjänsten för skattetagare öppnas
Skatteförvaltningen svarar på skattetagarnas förväntningar
genom öppnandet av Webbtjänsten för skattetagare våren
2009. I och med den nya tjänsten kommer mängden tillgänglig
information om skatteintäkterna på webben att öka märkbart. I
fortsättningen kommer nästan alla de uppgifter som ingår i redovisningsstatistiken att kunna laddas ner från nätet. Uppgifterna
görs inte tillgängliga endast för skattetagarna utan de kan nås
av alla kunder. Informationen kan därmed användas såväl av
medierna som av enskilda skattetagare, dock med beaktande
av dataskydds- och datasäkerhetskraven.
I webbtjänsten kan skattetagarna granska t.ex. utvecklingen av
den egna skattetagargruppens fördelningsandelar under olika år
eller de vid den senaste periodredovisningen redovisade beloppen
per skatteår eller skatteslag. Tjänsten utvisar även beskattningskostnaderna allt från deras sammanlagda belopp till den enskilda
skattetagarens kostnader. Tjänster omfattar redan från starten historiska data från flera år tillbaka, vilket gör den till ett gemensamt
datalager från vilket uppgifterna kan hämtas fram till slutredovis-

ningen för varje skatteår. Detta gagnar särskilt de skattetagare
som slagits samman, eftersom de kan jämföra skatteintäkternas
utveckling såväl före som efter skattetagarsammanslagningen.
Skatteresterna uppgick till 3,2 miljarder euro i slutet av 2008
Beloppet av obetalda skatter eller skatterester uppgick till ungefär 3,2 miljarder euro i slutet av år 2008. Jämfört med föregående år ökade beloppet med 2,9 procent eller 90 miljoner euro.
Inkomstskattens och förskottsskattens skatterester ökade med
27 miljoner euro. Även momsens skatterester ökade med 69
miljoner euro. Förskottsinnehållningarnas och socialskyddsavgifternas skatterester understeg däremot föregående års belopp
med 3 miljoner euro.
År 2008 insamlades skatterester till ett sammanlagt belopp
av 1 570 miljoner euro, vilket utgör 168 miljoner euro mer än
föregående år. Genom skatteförvaltningens egna åtgärder insamlades 1 329 miljoner euro eller 85 procent av alla betalda skatterester. Utsökningsverket bidrog med 241 miljoner euro.
Av skatteresterna bestod 36 procent av personkunders obetalda skatter. Största delen av dessa var restskatter, vilkas sammanlagda belopp uppgick till 700 miljoner euro. Av företags- och
samfundskundernas obetalda skatter utgjordes nästan två tredjedelar av mervärdesskatter och så kallade arbetsgivarprestationer (förskottsinnehållningar och arbetsgivarens socialskyddsavgifter), totalt 1 547 miljoner euro.

Redovisningar till skattetagarna 2008
Skattetagare
Staten

milj. euro Ändring (%)
25 904

1,2

förvärvs- och
kapitalinkomstsskatter + källskatt

9 088

0,2

samfundsskatt

4 910

-7,1

49 858

mervärdesskatt

9 562

5,0

2005

52 378

övriga statsskatter

2 344

10,2

2006

55 495

17 526

7,6

15 078

8,0

Skatteintäkternas bruttoutfall 2004–2008, miljoner euro
2004

2007
2008

59 786

kommunalskatt

63 554

samfundsskatt

1 534

4,1

fastighetsskatt

914

6,9

Församlingar

989

5,6

kyrkoskatt

868

6,1

samfundsskatt

121

2,4

4 040

1,4

den försäkrades avgifter

1 545

1,6

arbetsgivarens socialskyddsavgifter

2 494

1,3

28

-4,8

48 487

3,5

Skattetagarnas andelar av skatternas nettoutfall 2008
		

Kommuner

milj. euroa

%

Staten

25 904

53,4

Kommunerna

17 526

36,1

989

2,0

4 040

8,3

Skogsvårdsavgifter

28

0,1

Skatter och avgifter sammanlagt

Församlingarna
FPA
Skogsvårdsföreningarna

FPA

Å RSBER ÄT T EL SE 2 0 0 8

Betjäning, handledning och övervakning

15

Föregripande handledning och god service
Skattetagarnas rättsbevakning
Enheten för skattetagarnas rättsbevakning
inledde sin verksamhet i samband med
Skatteförvaltningens organisationsreform
i början av maj 2008. Enheten bildades
av skatteombuden som tidigare arbetat i
statens och kommunernas tjänst.
Service åt skattetagarna
Skattetagarnas rättsbevakningsenhet
representerar skattetagarna, dvs. staten,
kommunerna, församlingarna, Folkpensionsanstalten och skogsvårdsföreningarna vid beskattningsprocessen. Den
verkar som motpart till den skatt- eller
betalningsskyldige vid ändringssökandet
i skatteärenden.
Målsättningen med grundandet av
enheten var att förbättra enhetligheten,
kvaliteten och den övriga produktiviteten
hos skattetagarnas rättsbevakning. Enhetsstrukturen garanterar att skattetagarnas
ställningstaganden är mer enhetliga i hela
landet än tidigare.
Enheten betjänar skattetagarna genom
att föra till domstolarnas avgörande ärenden med utrymme för rättslig tolkning eller
med betydande ekonomiska intressen på

ett sakkunnigt, enhetligt och kvalitativt sätt.
I denna roll främjar den beskattningens
riktighet och uppkomsten av en rättspraxis
som ökar beskattningens förutsebarhet
och enhetlighet. Skattetagarna har fungerat som överklagande part i något skede
av besvärsprocessen i ungefär vartannat
sådant mål som publicerats i den högsta
förvaltningsdomstolens årsbok.
Handledning åt de skattskyldiga
När en skattskyldig för sin del söker ändring
i sin beskattning vid domstol, lämnar enheten motpartens, dvs. skattetagarens genmäle i ärendet. I detta genmäle presenteras
förutom skattetagarens åsikter även den
lagstiftning, rättspraxis och de anvisningar
som reglerar den behandlade rättsfrågan.
Genom genmälet får den skattskyldige ofta
tilläggsinformation och mer detaljerade
motiveringar till det gjorda beskattningsavgörandet eller till avgörandet från en lägre
besvärsinstans. Genom genmälet kan man
även styra den skattskyldige att framföra tilläggsutredning i ärendet.
Rättsbevakningsenheten spelar en
viktig roll i inkomstbeskattningens för-

handsbeskedsförfarande, där den skattskyldige söker på förhand ett ställningstagande angående beskattningspåföljderna
av en viss rättshandling. Om enheten inte
reserverar sig i förhandsbeskedet, kan den
skattskyldige verkställa den påtänkta rättshandlingen på planenligt sätt utan risk för
att dess beskattningsmässiga bemötande
skulle ifrågasättas senare. På motsvarande
sätt kan den skattskyldige, om enheten
reserverar sig i förhandsbeskedet, ändra
på den planerade rättshandlingens innehåll och söka vid behov ett nytt förhandsbesked så att den rättliga osäkerheten om
handlingens beskattningsmässiga påföljder avlägsnas.
Skattetagarnas rättsbevakningsenhet
lämnar även redan i beredningsskedet
utlåtanden om de rättsregler, bestämmelser och anvisningar som Skatteförvaltningen kommer att utge. Dessa förhandsställningstaganden som en del av
Skatteförvaltningens normgivnings- och
styrningsverksamhet bidrar också för sin
del till att skapa en större rättslig säkerhet
samt ökar beskattningens förutsebarhet.

Skatterester enligt skatteslag 2008
		

milj. euroa

%

Inkomstskatter och
förskott på dessa

1 240

39,2

Mervärdesskatter

1 244

39,3				

627

19,7

54

1,7

Förskottsinnehållningar
och socialskyddsavgifter
Övriga skatter

Skatteintäkternas redovisningar 2004–2008, miljoner euro

Skatteresternas utveckling 2004–2008, miljoner euro

2004

40 153

2004

3 024

2005

41 924

2005

2 991

2006

43 693

2006

3 093

2007

46 836

2007

3 076

2008

48 487

2008

3 166
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Skattebetalarna styrs till webben
Skatteförvaltningens kanalstrategi godkändes i maj 2008. I strategin sammanfattas den eftersträvade riktningen för kundkanalernas användning i tjänsteutbudet. Skatteförvaltningens målsättning är att minska på antalet besökskunder genom att utveckla
nät- och telefontjänsterna, vilka erbjuder kunderna möjligheten
att sköta sina ärenden oberoende av det fysiska kontorsnätet.
Telefon- och epost-rådgivning från andra sidan av Finland
Skatteförvaltningens kunder erbjuds rådgivning i skatteärenden
genom de landsomfattande servicenumren. Landsomfattande
nummer finns för olika kundgrupper (t.ex. lön- och pensionstagare), skatteslag (t.ex. mervärdesbeskattningen) och typer av
kundsituationer (t.ex. bruket av elektroniska tjänster). Allmän skatterådgivning ges även per e-post genom responsblanketten på
Skatt.fi –sidorna.
De elektroniska kanalerna för uträttandet av ärenden gör det
möjligt att fördela arbetet till olika delar av landet. Frågorna som
kunderna ställer via de landsomfattande servicenumren och Internet-svarstjänsten besvaras i Savolax-Karelens, Västra Finlands och
Sydöstra Finlands skatteverk.
Moderniseringen av Skatt.fi –tjänsten framskred
Skatteförvaltningens webbplats Skatt.fi utvecklas som bäst till
en kanal genom vilken man erbjuder information och handledning grupperat enligt kundbehovet samt olika situationsanknutna
e-tjänster för skötseln av ärenden. Reformen av Skatt.fi –tjänsten
fördes framåt genom ett specifikationsarbete, vid vilket man preciserade tjänstekonceptet, gjorde upp en beskrivning av en helt
ny modell för innehållsproduktionen samt fastslog kravspecifikationerna för det kommande systemet. Projektet fortsätter med en
teknologiutredning under början av 2009.
Antalet inloggningar på e-tjänsterna mer än fördubblades
Medborgarna loggade in sig på olika e-tjänster mer än 1 070 000
gånger med sina nätbankkoder (Tupas). Företagens e-tjänster
registrerade 483 000 inloggningar med Katso-koderna och
90 000 inloggningar med de gamla Tyvi-koderna.

Skattedeklarationen på nätet –tjänsten lanserades med fart
Skattedeklarationen på nätet –tjänsten som är avsedd för kontroll, rättelse och komplettering av den förhandsifyllda skattedeklarationens uppgifter öppnades 7.4.2008. I det första skedet
erbjöds personkunderna möjligheten att deklarera kostnaderna
för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen elektroniskt.
Tjänsten överskred de uppställda målsättningarna: 146 000 kunder utnyttjade sig av tjänsten för att deklarera sina resekostnader,
vilket resulterade enligt försiktiga beräkningar i inbesparingar på
drygt 14 personarbetsår i postnings-, handläggnings- och lagringsskedet. Tjänsten utvidgas våren 2009 till att omfatta ett
potentiellt kundunderlag på mer än en miljon finländare.
Webbaserade multimedia-presentationer eller s.k. demon
erbjöd handledning för olika kundgrupper vid ifyllandet av skattedeklarationen. Ifyllningsdemon för den förhandsifyllda skattedeklarationen utnyttjades av mer än 53 000 finländare. Mer än
20 000 företagare och 10 000 aktiebolag sökte i sin tur stöd
för skattedeklarationen för affärsidkare och yrkesutövare respektive samfundens skattedeklaration genom de erbjudna demona.
Demon som byggts till stöd för föreningarnas skattedeklarationsreform besågs av mer än 3 500 föreningar. Alla dessa besök
bidrog till att minska på rusningen på telefonlinjerna.
Mer än 340 000 beställda skattekort över nätet
Segertåget för Skattekortet på nätet –tjänsten fortgick även
under tjänsten andra verksamhetsår. I januari uträknades nästan 130 000 skattekort via tjänsten, vilket utgjorde 29 procent av
samtliga skattekort. På årsnivå beställdes upp emot 21 procent
av skattekorten via nätet och 260 000 av dessa producerades
därtill helautomatiskt. Tjänsten utnyttjades flitigast av stadsbor i
tjänstemannaställning.
Antalet Palkka.fi –kunder överskred 34 000 -strecket
Palkka.fi –tjänsten stärkte fortfarande sin position som ett viktigt
löneberäkningshjälpmedel för de mindre arbetsgivarna. Antalet
i tjänsten registrerade företag uppgick till 12 333 och antalet
hushåll till 22 412. Lönesumman som utbetalts via tjänsten fördubblades till 163 miljoner euro. Samtidigt inleddes även utvecklingen av tjänsten till ett följande skede.
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Förberedelserna för elektroniska adressförändringar
genom FODS fortsatte
Företags- och organisationsdatasystemet FODS håller på att
utvidgas med en elektronisk adressförändringstjänst för företagen och organisationerna. Tjänstens förberedelsearbeten fortgick under verksamhetsåret. Antalet sökningar i FODS-informationstjänsten uppgick till mer än 16,5 miljoner, vilket överskred
föregående års siffror med mer än två miljoner.
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Internet-respons 2004–2008, antal

Bruket av Tyvi-tjänsten på etablerad nivå
Årsanmälningarna inlämnas i dagens läge så gott som helt elektroniskt. En snabb informationsförmedling är av största betydelse
för att största delen av kundernas uppgifter skall kunna förhandsifyllas på skattedeklarationerna. Av de olika anmälningarna lämnas pensionstagar- och ISkL-ränteuppgifterna helt utan papper.
Dividendernas kontrolluppgifter är elektroniska till 98 procent
medan löntagaruppgifterna är elektroniska till 94 procent. Förutsättningarna för ett elektroniskt inlämnande av mervärdesskattens och arbetsgivarprestationernas övervakningsanmälningar
förbättrades i och med att det avgiftsfria tjänsteutbudet ökade
genom Ilmoitin.fi -tjänsten.

2004

12 246

2005

11 793

2006

13 229

2007

13 630

2008

13 944

Besöken på Skatt.fi -tjänsten 2004–2008, antal
2004

4 870 563

2005

6 203 518

2006

7 962 593

2007

9 670 240

2008

9 968 121

Antalet inkomna anmälningar via FODS 2005–2008, antal
		
Etableringsanmälningar
Ändrings- och nedläggningsanmälningar
Adress- eller kontaktuppgiftsförändringart
Sökningar i informationstjänsten

2005

2006

2007

2008

Ändring (%)

64 623

67 377

73 752

69 254

-6

129 752

137 378

145 707

155 743

7

18 415

19 955

22 030

23 549

7

-

13 586 562

14 398 795

16 540 219
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Statistik över elektroniska anmälningar (Tyvi) 2005–2008, antal
2005

2006

2007

2008

Ändring (%)

120 000

164 000

170 000

200 000

18

Övervakningsanmälningar

1 963 000

2 373 000

2 780 000

3 300 000

19

Arbetsgivares årsdeklarationer (antal löntagare)

3 931 000

4 185 000

4 250 000

4 450 000

5

17 500

22 800

47 000

90 000

91

3 180 000

3 650 000

3 780 000

3 950 000

4

		
Företag som använt tjänsten

Inkomstskattedeklarationer
Begäran om direktöverföring av löntagarnas skattekort
(antalet löntagare)
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Service åt invandrare
Skatteförvaltningen erbjuder även mångsidiga sätt och kanaler för
skötseln av kundärenden i samarbete med andra organisationer.
I början av november öppnades FPA:s och Skatteförvaltningens gemensamma servicekontor InTo i Kampen. InTo riktar sig till
invandrare som kommit till Finland i avsikt att arbeta i landet. Skatteförvaltningen har sedan år 2006 funnits på plats vid kärnkraftverksbygget i Olkiluoto för att erbjuda rådgivning och handledning
i skatteärenden åt de utländska företagen och arbetstagarna. Av
Euraåminnes kommunalskatter härrör ungefär 15 procent från
utlänningar som flyttat till orten efter år 2004. Euraåminnes kommunalskatteintäkter för år 2007 ökade med mer än 25 procent
jämfört med föregående år. Av tillväxten har största delen inhämtats just tack vare rådgivning och handledning. Genom de nya
servicemodellerna försöker Skatteförvaltningen underlätta de av
arbetsrelaterade orsaker inflyttade invandrarnas anpassning till
det finländska samhällets rättigheter och förpliktelser.
Euraåminne: Skatter betalda av utlänningar som anlänt
till Finland år 2004 och därefter, eurobelopp

Samarbete till förmån för skattebetalarna
Det gemensamma myndighetsbruket av uppgifter som inlämnats för beskattningsändamål har även utökats. År 2008 började
Skatteförvaltningen tillställa handelsregistret de bokslutsuppgifter som företagen bifogat till sina skattedeklarationer. Därmed
slipper företagen tillställa samma handlingar till två olika ställen.
Skatteförvaltningen deltog även i informationssamhällsprogrammets mest betydande fortsättningsprojekt. Riktlinjerna för
hela den offentliga förvaltningens e-tjänstutveckling bereddes av
SADe-arbetsgruppen. I det allt stramare ekonomiska läget framhävdes Företags-Finland –tjänstens betydelse som företagens
vägvisare fram till de offentliga företagstjänsterna. De olika aktörerna inom den offentliga förvaltningen byggde i samarbete upp
tjänstestigar som utgår från kundernas verksamhet och behov
till de olika servicekanalerna: webben, telefontjänsterna och de
regionala servicekontoren runt om i Finland. Målet är att skära ned
på överlappande arbete samt minska på glappet mellan de olika
myndighetstjänsterna. Skatteförvaltningen deltog också i uppställandet av mätare för hur verkningsfull den offentliga förvaltningens
IT-verksamhet är.

3 500 000

Grundkontrollen garanterar skatteintäkterna

3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2004
Skatter och avgifter
sammanlagt

2005

2006

Kommunalskatter
sammanlagt

2007
Källskatter
sammanlagt

Ändringar vid grundkontrollen, miljoner euro
			
Ändringar i beskattningen		
Samfund
tillägg till inkomsterna		
minskning av inkomsterna		
Näringssammanslutningar
tillägg till inkomsterna		
minskning av inkomsterna		
Näringsidkare
tillägg till inkomsterna 		
minskning av inkomsterna		
Jordbruksidkare
tillägg till inkomsterna		
minskning av inkomsterna		
Lön- och pensionstagare
tillägg till inkomsterna		
minskning av inkomsterna		
Värdepappershandel (fysiska personer)
ökning av överlåtelsevinsten		
minskning av inkomsterna		
Ändringar i beskattningen		
Mervärdesbeskattning
debiteringar		
Arbetsgivarprestationer
debiteringar		

Genom en heltäckande grundkontroll försäkrar man sig om skattesystemets trovärdighet och tryggar inflödet av skatteintäkter.
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.
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.
Skatteåret
2004

Skatteåret
2005

Skatteåret
2006

Skatteåret
2007

641
76

602
102

680
54

653
79

18
0,3

13
0,8

11
0,4

14
1,2

58
6

62
5

51
4

65
5

21
2

27
2

33
3

34
4

378
17

263
14

241
15

268
42

98
8
År 2005

75
12
År 2006

86
12
År 2007

119
14
År 2008

751

821

816

868

384

Å RSBER ÄT T EL SE 2 0 0 8

416
440
380*
* Omfattar endast månadsövervakningen

Betjäning, handledning och övervakning

Träffande och effektiv specialövervakning
Skatteförvaltningens uppgift är att verkställa beskattningen så att
skattebetalarna vill och kan uppfylla sina beskattningsmässiga
förpliktelser till fullt belopp, i rätt tid och så självständigt som
möjligt. De kunder som inte sköter sina skyldigheter blir föremål
för på basis av riskutvärdering valda kontrollåtgärder.
Specialövervakningens målsättning är att se till att kontrollåtgärderna träffar rätt och att de utförs effektivt och verkningsfullt
samt på ett så enhetligt sätt som möjligt. Samarbete bedrivs
genom olika inhemska och internationella kontrollinitiativ. Därtill
främjar och utvecklar man ett effektivt internationellt informationsutbyte samt annan samverkan.
Byggbranschen under särskild övervakning åren 2008–2011
Skatteförvaltningen startade år 2008 det fyråriga Raksa-2008
-övervakningsprojektet för byggbranschen i samarbete med
diverse andra myndigheter. Till deltagarna och samarbetsparterna hör bl.a. Rakennusteollisuus RT, Byggnadsförbundet, FPA,
Pensionsskyddscentralen, Immigrationsverket, arbetarskyddsdistrikten, polisen, åklagarväsendet och utsökningsmyndigheterna.
Projektets tyngdpunkter har under år 2008 legat på skattekontrollen av utländska företag och arbetstagare samt utvecklingen
av denna, bekämpandet av verksamhet i den ekonomiska gråzonen samt grynderentreprenad. Under år 2009 introduceras även
saneringsverksamhet som tyngdpunktsområde.
Under år 2008 har man granskat ungefär 580 byggföretag.
Vid kontrollerna har huvudvikten lagts på att granska entreprenadkedjornas nedre delar dvs. företag samt affärsidkare och
yrkesutövare som är mindre än medeltalet. Svart utbetalda löner
har uppdagats till ett belopp av 43,5 miljoner euro, förtäckta
dividender till ett belopp av 13,3 miljoner euro och fakturor med
felaktigt innehåll till ett belopp av ungefär 38,8 miljoner euro.
Skatteförvaltningen har bedrivit samarbete med Estlands
skatteförvaltning genom att utbyta kontrolluppgifter. Representanter för Raksa-projektet har även deltagit i IOTA:s (IntraEuropean Organisation of Tax Administrations) arbetsgrupper för
skatteövervakning inom byggbranschen.
Därtill har Skatteförvaltningen i samarbete med Pensionsskyddscentralen och Kommunförbundet genomfört i vissa kommuner en informationskampanj riktad till småhusbyggare angående skötseln av de samhälleliga förpliktelserna.
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Fastighetsförmedlingsprojektet slutfördes
Skatteförvaltningen genomförde under åren 2006–2008 ett
skatteövervakningsprojekt till följd av att det i medierna framställts påståenden om att fastighetsförmedlingsföretagen betalar
en del av lönen till sina förmedlare i form av grundlösa skattefria kilometerersättningar. Projektets uttalade målsättning var att
utreda och minska beloppet av på felaktiga grunder utbetalda
skattefria resekostnadsersättningarna samt andra förmåner.
Projektet genomförde sammanlagt 96 skattegranskningar, av
vilka 80 ledde till beskattningsåtgärder. Overkställda förskottsinnehållningar på penninglöner, kostnadsersättningar eller andra
prestationer uppdagades tilll ett belopp av 2,6 miljoner euro.
Projektet har tillställt polisen 47 anmälningar om misstänkta
skattebrott.
Virke – bekämpning av ekonomisk brottslighet
genom myndighetssamarbete
Utvecklingsprojektet för myndighetssamarbete Virke grundar sig
på ett beslut av Statsrådet från år 2000, enligt vilket projektet
skall upprätthålla en helhetsbild av den ekonomiska brottsligheten och den gråa ekonomin samt informera om detta i de
lägesbilds- och lägesrapporter som projektet producerar.
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 har även deltagit i utvecklingen av den lagstiftning och
myndighetsverksamhet som ansluter sig till bekämpandet av
den ekonomiska brottsligheten. Därtill har Virke understött olika
myndigheter i deras arbete med att motarbeta verksamheten i
den ekonomiska gråzonen samt den ekonomiska brottsligheten
genom att utföra olika slags analyser och kartläggningar av den
gråa ekonomin samt genom att handlägga initiativ och begäran
om informationsöverlåtelser.
Under år 2008 har man startat ett antal projekt, kartläggningar och utredningar, såsom undersökningen av skötseln
av företagens terminalskede, uppdateringsundersökningen av
omfattningen av den gråa ekonomin och mängden utländsk
arbetskraft inom byggbranschen, undersökningen angående distansmäklarna vid Helsingforsbörsen, utredningen om aktörerna
på skrotmetallsbranschen, utredningen om missbruket av sociala
förmåner och utredningen om finländska personer anknytning till
estländska bolag. Virkes personal har även deltagit i myndighetssamarbetets uppföljningsgrupp i anslutning till Raksa-projektet.
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Analysprojektet effektiverar och förenhetligar
skatteövervakningen
Analyssystemet har utvecklats sedan år 2006. Enligt planerna
kommer systemet att tas i bruk i slutet av år 2010. Projektets
målsättning är att planera och bygga ett system som betjänar
skattegranskningens val av kontrollmål samt i ett senare skede
även övrig skatteövervakning och med vars hjälp skattegranskningarnas träffsäkerhet och rättidighet kan förbättras.
Uppgifterna i analyssystemet utgörs dels av beskattningsuppgifter som Skatteförvaltningen själv insamlat samt dels av
jämförelseuppgifter som inkommer från tredje parter. Systemets
centrala uppgift är att presentera den vid analysverksamheten
behövliga informationen i en sådan form att man på basis av
denna kan observera beskattningsmässigt avvikande beteendemönster hos kunderna samt att erbjuda verktyg med vilka dessa
iakttagelser kan göras.
Det nya analyssystemet systematiserar och automatiserar
urvalet och laddningen av de uppgifter som behövs för analyserna, vilket gör att arbetsuppgifterna för de personer som sysslar med val av kontrollmål ändras från en manuell bearbetning
av uppgifterna till att arbeta så gott som uteslutande med de
egentliga analyserna.
I analysdatabasen kommer man redan i laddningsskedet att
lagra en stor mängd färdigt härledda, summerade och historiserade uppgifter, vilka kan utnyttjas till att producera analyser
av olika kundgrupper och enskilda kunder på ett snabbare och
effektivare samt ett betydligt mer mångsidigt och enhetligare sätt
än tidigare.
Databasens uppgifter kan även utnyttjas effektivt genom ett
nytt och mångsidigt rapporteringsverktyg.
Det nya systemet kan genom fortsatta projekt utvidgas till att
bemöta grundkontrollens och specialövervakningens behov samt
till att tillgodose ledningens rapporteringskrav. Projektet bygger
upp ett täckande datalager som stöder övervakningsfunktionerna och skapar förfaringssätt för dess flexibla utvidgning på
längre sikt.

Debiterade belopp till följd av skattegranskningarna,
2006–2008, miljoner euro
2006

2007

2008

155

156

168

Indirekt

43

56

68

Förskottsuppbörd

46

54

52

244

266

288

		
Direkt

Sammanlagt

Antalet kontrollåtgärder 2006–2008, antal
		
2006
2007
Regionalenheterna
Skattegranskningar
2 910
2 793
Kontrollbesök
588
429
Jämförelseuppgiftsgranskningar
95
78
Skattebyråerna
Skattegranskningar
1 273
999
Kontrollbesök
769
859
Jämförelseuppgiftsgranskningar
7
9
Kontrollåtgärder
5 642
5 167

2008
2 726
230
82
954
857
8
4 857

Inspektioner med anknytning till den gråa ekonomin
(ingår i de föregående) 2006–2008, antal
		
2006
2007
2008
Gråzonsföretag av de granskade, antal 743
807
821
Uppdagad grå ekonomi, milj. euro
svarta löner
30
48
56
avsaknad försäljning
59
48
49
förtäckt dividend till bolag
5
6
5
förtäckt dividend till delägare
24
32
24
Skatt i debiteringsförslag, milj. euro
47
58
67
förskottsuppbörd
12
17
21
mervärdesskatt
15
22
22
direkta skatter
20
19
24
Handel med kvitton
18
32
114
antalet kvitton
833
3 353
5 260
värdet av kvitton, milj. euro
6
26
44
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Vi organiserar vår verksamhet enligt kundgrupper.
Vi samarbetar med våra kunder och beaktar deras behov.
Automatiska och kostnadseffektiva processer
hjälper kunderna att fungera självständigt.
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Irene Vainio,
chef för skattegranskningsgruppen
”I chefsjobbet innebär god service att man är
anträffbar för sin personal. Chefen måste vara
lätt att närma sig så att man vågar ta upp även
mindre ärenden med honom eller henne. Det
är även av stor vikt att chefen överväger och
motiverar sina beslut till de anställda och står
på detta sätt för vad man lovar.”
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Mot en mer kostnadseffektiv beskattning

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 2008 fick förvaltningsdomstolarna ta
emot 1865 ärenden med anknytning till inkomst- eller förmögenhetsbeskattningen och 514 ärenden med anknytning till mervärdesbeskattningen.
Skatteärenden inkomna till förvaltningsdomstolarna
2005–2008, antal
2005

3 124

2006

2 956

2007

2 526

2008

2 379
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Mot en mer kostnadseffektiv beskattning

Visioner om framtidens beskattning

Fungerande datasystem som fundament

Våren 2008 fastställde man en vision om personbeskattningen
vid Skatteförvaltningen, som beskriver målbilden för personbeskattningen. I visionen fästs särskild uppmärksamhet vid behovet
att utveckla tjänsteutbudet till att underlätta medborgarnas vardag och skötsel av ärenden med myndigheterna.

Skatteförvaltningens dataförvaltning är en av de största utnyttjarna av IT inom den finländska offentliga sektorn. Beskattningsarbetet är högst dataintensivt och kostnaderna med anknytning
till datasystemen är den största utgiftsposten vid Skatteförvaltningen direkt efter personalens lönekostnader.
Datasystemen är årligen föremål för en betydande mängd
underhållsarbete bl.a. till följd av ändringar i skattelagstiftningen,
versionsbyten i den tekniska miljön och utvecklandet av processerna. Av den lagstiftning som krävt betydande omställningar
av IT-systemen under de senaste åren kan man lyfta fram t.ex.
arbetsrumsavdraget och skogsbeskattningens lättnader, medan
databassystemets versionsuppdatering utgjort en resurskrävande reform på teknologisidan. Även Skatteförvaltningens
organisationsreformer och omläggningar av arbetsfunktionerna,
såsom skatteverksfusionerna eller centraliseringen av beskattningsuppgifter, förorsakar ändringar i datasystemen.
Utöver själva underhållsarbetet är IT-systemen även föremål
för en kontinuerlig utveckling. Dels rör det sig om förnyande av
åldrande teknologi, dels eftersträvar man datasystem som bättre
stöder verksamhetens krav, såsom den elektroniska arkiveringen
och handläggningen. På personbeskattningsområdet pågår ett
betydande konsolideringsprojekt med den slutliga målsättningen
att skapa ett gemensamt datasystem för förskottsuppbördens, den
ordinarie beskattningens och ändringsbeskattningens processer.

Personbeskattningens målbild
Till de centrala målen i personbeskattningsvisionen hör bl.a. förenandet av förskottsuppbörden och den ordinarie beskattningen,
ökningen av mängden elektroniska tjänster och beskattningens
automationsgrad samt arbetets med flexibla fördelning i en
landsomfattande personbeskattningsprocess. Personkundens
beskattning utgör en helhet, där beskattningens olika skeden
och skatteslag förenas till en helhet som betjänar kunden.
De uppgifter som behövs för beskattningen uppstår som
en biprodukt av kundernas och uppgiftslämnarnas verksamhet
transaktionsvis, i realtid och utan särskilda åtgärder. I det framtida idealläget förmedlas uppgifterna automatiskt och i realtid till
Skatteförvaltningen med hjälp av sinsemellan kommunicerande
datasystem. Uppgifterna härstammar primärt från tredje parter
samt från myndigheternas gemensamma tjänster och endast vid
behov från kunden. Insamlingen av datat sker endast en gång.
Beskattningen slutförs individuellt och kunderna har tillgång till
ett mångsidigt utbud elektroniska beskattningstjänster.
Beskattningsprocesserna är i stor utsträckning fullt automatiserade och landsomfattande och de skapar en grund för en
gemensam verksamhetsmodell. Uppgifter som inte kan automatiseras styrs till tjänstemännen. Skatteförvaltningen utgör en sakkunnigorganisation där experterna fungerar i virtuella nätverk.
Utnyttjandet av ett gemensamt datalager och de till kunderna riktade tjänsterna utvecklas i samarbete med den övriga
offentliga sektorn samt även aktörer på den privata sektorn. Kundernas tjänster utvecklas i en allt med kundcentrerad riktning.
Arbetet mot målbilden först i startgroparna
Efter att visionen blivit fastställd har avbildandet av målbilden för
personkundernas beskattning fortsatt genom att strukturera och
konkretisera bilden på olika sätt, bl.a. genom att skapa processbeskrivningar över den framtida verksamheten.
I november 2008 inleddes även arbetet med företagsbeskattningens framtidsvision som en fortsättning av personbeskattningsarbetet. Avsikten är att avbilda företagsbeskattningsförfarandet inom en tidsram på ungefär tio år. Målet är att främja
företagens självständiga och beloppsmässigt korrekta skattebetalning genom att förbättra servicen och effektivera övervakningen. Visionsarbetet färdigställs i maj 2009.

Riskhantering genom KaikuLuotain -metoden
Enligt sin riskhanteringspolitik strävar Skatteförvaltningen efter
att identifiera, värdera och kontrollera faktorer som hotar uppnåendet av de uppställda målen.
Under verksamhetsåret tog Skatteförvaltningen i bruk den av
Statskontoret utvecklade KaikuLuotain –riskhanteringsmetoden.
Med hjälp av metoden kan Skatteförvaltningen utvärdera alla de
risker som hör samman med de strategiska målsättningarna, den
operativa verksamheten, rapporteringen, verksamhetens laglighet, säkerheten och de tillgängliga resurserna.
Riskhanteringen bidrar även till att förbättra verksamhetsenheternas resultat, uppnåendet av målen, verksamhetens kvalitet
och driftssäkerhet samt till att föra fram den bästa praxisen inom
Skatteförvaltningen.
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Säkerhetsarbete på många fronter
Målet med Skatteförvaltningens säkerhetsarbete är att garantera
en störningsfri beskattning. Ur beskattningsverksamhetens synvinkel är de viktigaste delområdet för säkerheten personalens och
kundernas trygghet, beskattningsuppgifternas dataskydd och
datasäkerhet samt beredskaps- och kontinuitetsplaneringen.
Ibruktagandet av KaikuLuotain –metoden effektiverade även
kontrollen av säkerhetsriskerna. Med hjälp av metoden kan
utvecklingsåtgärderna för Skatteförvaltningens säkerhet inriktas
på rätt mål och i rätt omfattning.
Skatteförvaltningen deltog som en pilotorganisation i utvecklandet av datasäkerhetskraven vid Datasäkerhetsnivå –projektet
som startats av styrningsenheten för statens IT-verksamhet. Vid
Skatteförvaltningen genomförde man som en del av projektet
en omfattande kvalitetsrevision av samt upprättade en utvecklingsplan för datasäkerheten. Därtill fick hela Skatteförvaltningens personal svara på en säkerhetsenkät där personalen gav sin
uppskattning om Skatteförvaltningens säkerhetssituation ur de
anställdas synvinkel. Enligt personalens åsikt är säkerhetsläget på
en god nivå. Högst rankades datasäkerheten och dataskyddet.
Under åren fäste man även särskild uppmärksamhet vid
datasäkerheten hos Skatteförvaltningens e-tjänster genom att
klargöra tjänsternas datasäkerhetskrav samt effektivera uppföljningen och rapporteringen av datasäkerheten.

Aktuellt inom beskattningen 2008
Nästan var tredje kund rättade sin skattedeklaration
År 2008 fick personkunderna emotta den förhandsifyllda skattedeklarationen för tredje gången. I likhet med föregående år
uppgick andelen kunder som rättade eller kompletterade sina
uppgifter till ungefär 29 procent. Den vanligaste orsaken till rättelserna var resekostnaderna mellan bostaden och arbetsplatsen. Sammanlagt deklarerade ungefär 850 000 kunder sina
resekostnader och av dessa utnyttjade ungefär 146 000 den
elektroniska Skattedeklarationen på nätet –tjänsten.
Tyngdpunkten för kontrollen lagd på resekostnaderna
Kostnaderna för resorna mellan bostaden och arbetsplatsen
utgjorde även ett tyngdpunktsområde för skatteövervakningen.
Resekostnaderna avdras uträknade enligt det billigaste färdmedlet och därför svarar kundernas yrkanden inte alltid mot lagens
bestämmelser om avdraget.
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År 2008 granskades en betydande del av kundernas
avdragsyrkanden i den kundspecifika handläggningen. Avsikten
var att bl.a. styra kunderna till att deklarera resekostnaderna på
rätt sätt under de kommande åren.
Lättnader i beskattningen av virkesförsäljning
Problemen kring skogsindustrins virkestillgång bemöttes genom
att bevilja lättnader i beskattningen av inkomst av virkesförsäljning. Lättnaderna introducerades genom en skattefrihet för förstagallringsavverkning och en partiell skattefrihet för annan virkesförsäljningsinkomst. Lättnaderna är beviljade på viss tid.
Ändringar i det nordiska dubbelbeskattningsavtalet
Ungefär 30 000 finländare emottar pension från ett annat nordiskt land. Pensionen beskattas i allmänheten såväl i Finland som
i källstaten. Genom skatteavtalen som ingåtts mellan länderna
har man gjort det möjligt att undanröja en dubbel beskattning
av inkomsten.
Den dubbla beskattningen av pensioner har hittills undanröjts
genom den s.k. undantagandemetoden. Ändringen av det nordiska skatteavtalet leder till tillämpandet av avräkningsmetoden
för nya pensioners del. Metoden innebär att den utländska skatt
som avdras från den finländska skatten beräknas enligt den i
verklighet betalda skatten, vilket gör förfarandet mer förståeligt. I
vissa fall är undantagandemetoden dock förmånligare för kunden
än avräkningsmetoden. Undantagandemetoden kommer därför
att tillämpas även i framtiden i de fall där pensionsrätten och den
allmänna skattskyldigheten i Finland inletts senast 4.4.2008.
Preciseringar i beskattningen av pokerinkomster samt
beskattningen av föreningar och stiftelser
Pokerspelandet för pengar på Internet har ökat avsevärt. Spelet
förs på olika webbplatser runt om i världen. I likhet med näthandeln är skattekontrollen av inkomsterna från nätpokern krävande. Även beskattningen av vinster från utländska bordsspel
är utmanande, eftersom vinsterna inte inrapporteras i form av
regelbundna kontrolluppgifter.
Pokervinsternas beskattningsprinciper har till vissa delar varit
oklara. Skattestyrelsen utfärdade därför år 2008 en anvisning
om beskattningen av pokerinkomster, i vilken man tar ställning
till vissa centrala frågor.
Skatteförvaltningen har även utvecklat beskattningen av föreningar och stiftelser under de senaste åren. I takt med att de
samhälleliga förhållandena ändrat har vissa verksamheter som
tidigare betraktats som allmännyttiga blivit utsatta för konkurrens. Gränsgången mellan allmännyttig verksamhet och näringsverksamhet har vi vissa fall visat sig krävande.
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Skatteparadisen föremål för diskussion
Kringgåendet av skatter med hjälp av skatteparadis fördes fram
i rampljuset då de tyska skattemyndigheterna erhöll information
om investeringar i Liechtenstein. Skatteparadisproblematiken tas
allt mer på allvar och som ett resultat av internationellt samarbete
har utnyttjande av skatteparadis gjorts allt svårare. Ett exempel på
vidtagna åtgärder är Europeiska unionens spardirektiv, som gjort
det möjligt att få allt mer uppgifter om utländska ränteinkomster.
Om den nya inställningen berättar även de skatteavtal som ingåtts
med vissa traditionella skatteparadisområden, vilket förbättrar förutsättningarna för en effektiv skatteövervakning.
Förberedelser inför de kommande ändringarna
Vissa beskattningsfrågor med anknytning till ersättningar för
resekostnader har visat sig vara svåra att avgöra. Arbetsförhållandena varierar betydligt i praktiken och en rimlig lagstiftningslösning som lämpar sig för alla situationer är svår att hitta. År
2008 sökte man en lösning för de s.k. kommenderingsmännen. Med nya bestämmelser utökade man rätten att utbetala
skattefria ersättningar för resekostnader i de situationer där en
kommenderingsman arbetar någon annanstans än vid den egna
arbetsgivarens driftsställe.

Hushållsavdragets betydelse och popularitet växer alltjämnt.
År 2009 stiger avdragets maximibelopp till 3 000 euro och det
särskilda maximibeloppet för reparationsarbeten avlägsnas. Med
ändringarna försöker man främja särskilt de på grund av den
globala uppvärmningen motiverade byten av uppvärmningssystem. Därtill utvidgas hushållsavdragets tillämpningsområde till att
omfatta arbetskostnader med anknytning till hemmets kommunikationsteknik. I ett ekonomiskt recessionsläge tror man även att
avdraget kan förbättra sysselsättningsgraden.
Regeringen gav år 2008 en proposition om utvidgandet av
skattelättnaden för företagens generationsskifte. Under riksdagsbehandlingen konstaterades frågan vara problematisk med
hänsyn till beskattningens jämlikhet och regeringens proposition
drogs tillbaka. I stället för en generationsskifteslättnad kommer
man att introducera en allmän sänkning av arvs- och gåvoskatteskalorna år 2009.
Från år 2009 kan arbetsgivaren understöda sina arbetstagares
rekreations- och hobbyverksamhet skattefritt med såväl motionssedlar som kultursedlar. I början av oktober 2009 träder en ändring av mervärdesbeskattningen i kraft, genom vilken livs- och
fodermedlens mervärdesskattesats sänks från 17 till 12 procent.

Bruket av hushållsavdraget 2004–2007
2004

2005

2006

2007

177 698

218 967

243 170

260 959

7

622

636

677

696

3

110 513 000

139 267 000

164 705 000

181 707 000

10

		
Antal
Avdraget i medeltal, euro
Avdraget totalt, euro

Ändring (%)

Föregripande handledning och god service
Skattekontot förenklar deklarationen och betalningen av skatter på eget initiativ

Skattekontoförfarandet som enligt planerna tas i bruk i början av 2010 ändrar
på deklarationen, betalningen och återbäringen av de skatter som skall skötas
på eget initiativ. Regeringens proposition
till en lag om skattekontot samt till lagar
om ändring av vissa skattelagar gavs
19.12.2008.

Genom reformen vill man förenkla
det nuvarande förfarandet för deklaration,
betalning och återbäring av de på eget
initiativ betalda skatterna. Med hjälp av
skattekontot kan betalarna av dessa skatter avdra de till återbäring berättigande
skatterna från sina betalningar och få en
bättre helhetsbild över sitt beskattningsoch betalningsläge.
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Skattekontot erbjuder en helhetsbild
över skattebetalarens deklarationer, betalningar, återbäringar, räntor samt dröjsmålsoch försummelseavgifter. Via webbtjänsten
kan kunderna med skattekonto följa med
alla kontotransaktioner och lämna in sina
periodskattedeklarationer elektroniskt.
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Målet inställt på en bättre helhetsekonomi

Kostnader 2004–2008, miljoner euro

Skatteförvaltningens nettoutgifter uppgick till 386,8 miljoner
euro år 2008. I statsbudgeten för år 2008 hade man reserverat
363,4 miljoner euro för verksamhetsutgifterna, vilket föranledde
ett behov att använda 23,4 miljoner euro av från tidigare år inbesparade medel. Sammanlagt överfördes 24,2 miljoner euro i
anslag till år 2009.

2004

322,4

2005

326,1

2006

337,6

2007

356,2

2008

381,8

Verksamhetsutgifter enligt utgiftsslag 2008

Verksamhetsutgifterna
Jämfört med föregående år steg de nominella nettoutgifterna
med 7,6 procent. Ökningen föranleddes av att löneutgifterna
växte med 5,8 procent, personalbikostnaderna med 11,9 procent, adb-utgifterna med 11,7 procent, trycknings- och postningsutgifterna med 7,0 procent, reseutgifterna med 22,2 procent
och utbildningsutgifterna med 5,8 procent. Fastighetsutgifterna
minskade med 0,5 procent och de övriga intäkterna ökade med
12,8 procent. Löneutgifterna steg på grund av att övergångsperioden för det nya lönesystemet förkortades samtidigt som
man tog i bruk de avtalsenliga löneförhöjningarna. Övergången
till en enda betalningsklass för arbetsgivaravgifterna förhöjde
arbetsgivarens pensionsavgiftsprocent med 1,5 procentenheter.
Personalbikostnadernas ökning berodde därtill på justeringarna
av arbetsgivarens pensionsförsäkringspremie för år 2007 (över
2 miljoner euro).
Adb-utgifternas och tryckningsutgifternas tillväxt berodde på
framskridandet av de utvecklingsprojekt som stöder kundbetjäningen och skatteövervakningen.

		

%

Personalutgifter

64,3

Adb-program, systemarbete
och hårdvara

18,1

Fastighetsutgifter

7,3

Övriga utgifter

6,4

Postning och tryckning

3,9

Procentandelar av kostnaderna enligt kundgrupp 2008
		

%

Personkunder

33,1

Jordbruksidkare

4,2

Företagskunder

16,9

Samfundskunder

34,3

övriga kunder

11,5

Skatteförvaltningens nominella utgifter år 2008 (1 000 euro)
				

2006

2007

2008
250 504

Utgifter
Avlöningar *) 			

228 783

234 213

Hyror			

23 863

24 847

25 020

Övriga konsumtionsutgifter			

91 363

101 696

115 938

Investeringar 			

3 450

4 132

1 528

Sammanlagt			

347 458

364 888

392 990

Avgiftsbelagd verksamhet			

3 554

3 846

3 447

Övrig finansiering			

1 102

1 612

2 707

Sammanlagt 			

4 656

5 458

6 154

Inkomster som intäktsförs på verksamhetsutgiftsmomentet

Nettoutgifter (+) / -inkomster (-)			

342 802

359 430

386 836

Budgeterat			

349 237

341 950

363 402

Ändringar i de överförda anslagen			

6 435

-17 480

-23 434

Besparingar 31.12.			

65 081

47 601

24 167

Personalmängd (paå)			

6 062

5 913

5 757

* Fpa:s dag- och föräldrapenningar intäktsförda
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Kostnader
Kostnaderna för skatteförvaltningens verksamhet uppgick sammanlagt till 381,8 miljoner euro. Tillväxten från föregående år
var 7,2 procent.
Betraktat enligt skattebetalargrupp bestod skatteförvaltningens kostnader av kostnaderna för personbeskattningen på 126,2
miljoner euro, jordbruksidkarnas beskattning på 16,1 miljoner
euro, företagskundernas beskattning på 64,4 miljoner euro,
samfundskundernas beskattning på 131,4 miljoner euro samt
de övriga kundernas beskattning på 43,7 miljoner euro.
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.

Mer effektivitet genom produktivitetsprogrammet
Skatteförvaltningen har sedan år 2003 eftersträvat betydande
förbättringar av verksamhetens effektivitet. Målet är att beskattningsarbetet utförs så effektivt som möjligt samtidigt som man
sparar på kostnaderna och minskar arbetsmängden. Trots besparingskraven måste beskattningen verkställas på ett enhetligt och
korrekt sätt för att skatteintäkterna skall inflyta och bli redovisade
till skattetagarna till rätta belopp och i rätt tid. Verksamhetens
fiskala verkningsgrad och kundbetjäningen får inte försämras.
I praktiken innebär en förbättring av produktiviteten och
resurshushållningen att beskattningsarbetet måste utföras med en
allt mindre personalmängd än tidigare. Personalens stigande pensioneringsgrad erbjuder en möjlighet till detta. Åren 2003–2008
minskade Skatteförvaltningens personalmängd med 540 personarbetsår. Fram till år 2015 har man för avsikt att minska mängden
ytterligare med flera hundra personarbetsår. Vid personalminskningen efterföljer man statens personalpolitiska principer.

Utmaningar och förutsättningar
En nedskärning av personalmängden förutsätter att mängden
arbetsuppgifter som kräver personarbete minskar. Detta försöker man uppnå genom att öka på beskattningsprocessernas
automatiseringsgrad samt genom att utöka den elektroniska
dataöverföringen och antalet interaktiva elektroniska tjänster.
Allt detta kräver dock betydliga ändringar i Skatteförvaltningens
datasystem. Största delen av Skatteförvaltningens IT-utgifter går
åt till att underhålla datasystemen och att trygga verksamhetsförutsättningarna, vilket gör att dessa utgifter är obligatoriska.
Utmaningen ligger således i att få medlen att räcka till för de
strategiska utvecklingsprojekten som är nödvändiga för att produktivitetsprogrammet skall kunna genomföras.
Skatteförvaltningens strategiska utvecklingsprojekt är omfattande och i huvudsak fleråriga. Inbesparingarna i personarbete
till följd av datasystemens och arbetsprocessernas utveckling
förverkligas således först inom loppet av en längre tidsperiod och
utvecklingsarbetet kan inte heller försnabbas nämnvärt.
Skatteförvaltningens behörighetsbestämmelser har däremot
ändrats i en mer flexiblare riktning. Genomförandet av det följande skedet av ändringarna i regelverket kommer att möjliggöra
en ytterst flexibel fördelning av beskattningens arbetsuppgifter
över hela landet.
Även den materiella skattelagstiftningen samt bestämmelserna om beskattningsförfarandet måste stöda utvecklingen mot
mer strömlinjeformade beskattningsprocesser. Bestämmelserna
måste förenklas och göras mer schematiska. Om detta inte sker
eller om lagstiftningen till på köpet blir mer komplicerad, kvarstår
eller ökar mängden arbetsuppgifter som kräver personarbete. I
dagens läge har man redan genomfört eller håller på att genomföra lagstiftningsändringar som ökar trycket på mängden personarbete och därigenom försämrar produktiviteten.
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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.
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Päivi Rissanen,
IT-stödet
”IT-stödet betjänar sina kunder genom att ge dem
snabbt och säkert stöd och handledning i datatekniska frågor. Då tekniken fungerar kan de skatteförvaltningsanställda för sin el koncentrera sig på
att betjäna sina egna kunder. IT-stödet försöker
förutse eventuella problemsituationer och handleda
användarna redan på förhand.”
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Personalen 2008
Skatteförvaltningens personalmängd och antalet personårsverken
har fortsättningsvis minskat planenligt. Vid utgången av år 2008
arbetade 5 930 personer vid Skatteförvaltningen, vilket understeg
föregående års siffror med 1,7 procent. Räknat från år 2002 har
personalmängden minskat med i medeltal 2 procent per år.
Den för skatteförvaltningen uppställda personalmålsättningen för år 2008 var 5 900 årsverken. Antalet årsverken minskade från föregående år med sammanlagt 156 personarbetsår.
Minskningen översteg målsättningen med 143 personarbetsår.
Andelen äldre anställda ökar
Medelåldern bland Skatteförvaltningens personal var 48,5 år i slutet
av år 2008, vilket innebar en ökning på 0,3 år jämfört med föregående år. Under de fyra senaste åren har personalens åldersstruktur genomgått en märkbar förändring. Andelen över 45-åringar har
stigit från 62 till 69,1 procent. Av dessa hade 795 personer fyllt 60
år, vilket utgör 13,4 procent av hela personalen. I de yngre åldersklasserna finns det däremot ett klart mindre antal anställda jämfört
med tidigare. Förvaltningen har som målsättning att på lång sikt
rätta till åldersstrukturen genom att nyrekrytera unga anställda.
Justeringen sker dock rätt långsamt, eftersom möjligheterna att
rekrytera folk utanför Skatteförvaltningen är begränsade.
Av Skatteförvaltningens personal är mer än tre fjärdedelar
kvinnor. Männens och kvinnornas personalandelar har hållits
nästan konstant redan under många år.
Personalens åldersstruktur 2008
		

kpl

15–24

50

25–34

699

35–44

1 081

45–54

2 125

över 54-åringar

1 975

Personalmängd och antalet årsverken 2004–2008

Personalens åldersstruktur 2004 och 2008
15–19
		

4
0

20–24
		

46
101

25–29
		

305
397

30–34
		

394
346

35–39
		

388
627

40–44
		

693
943

45–49
		

953
1 085

50–54
		

1 172
1 304

2004		
			

6 374
6 266

2005		
			

6 285
6 174

2006		
			

6 207
6 062

55–59
		

1 180
1 121

2007		
			

6 031
5 913

60–64
		

773
450

2008		
			

5 930
5 757

65–
		

Personalmängd
Årsverksantal

22
0
2008
2004

Å RSBER ÄT T EL SE 2 0 0 8

32

En väl fungerande arbetsgemenskap

Målet inställt på en högre utbildningsnivå
Skatteförvaltningens målsättning är att höja personalens utbildningsnivå. Nivån kan höjas genom att uppmuntra personalen till
studier och examen eller genom att rekrytera ny personal som
avlagt minst lägre högskoleexamen. Vid slutet av år 2008 uppgick antalet högskoleutexaminerade till sammanlagt 36,5 procent av personalen. Detta översteg de uppställda målsättningarna med 1,5 procent. 27 personer hade avlagt forskarexamen.
Största delen (40 procent) av personalen har avlagt examen på
den lägsta eftergymnasiala nivån, med vilket man avser t.ex. en
merkonomutbildning. Andelen anställda som utexaminerats från
högskola har ökat under se senaste fyra åren.

Personalen utbildar sig vid Skatteinstitutet
Skatteförvaltningens anställda deltar flitigt i den interna utbildning
som erbjuds av Skatteinstitutet. Antalet studerande vid Skatteinstitutets traditionella längre utbildningsprogram har varit på nedgående. Vid sidan om dessa utbildningsprogram har man därför
börjat erbjuda mer flexibla sätt att avlägga enskilda kurser enligt
en personlig studieplan. Detta utbildningsutbud utvidgades år
2008 med kurser i företagsbeskattning som genomförs vid sidan
av skattegranskningsutbildningen samt med personbeskattningskurser på expertnivå. Antalet avlagda utbildningsprestationer
uppgick totalt till 297 fördelade på 23 olika kurser.

Nätstuderande 2003–2008, antal
2003

1 154

2004

1 256

2005

1 396

2006

1 082

2007

1 320

2008

1 596

Personalens utbildningsstruktur 2008
		
Grundskolenivå
Mellanstadienivå

%
7,7
16,3

Lägsta eftergymnasiala nivån 39,6
Lägre högskolenivå

18,1

Högre högskolenivå

17,9

Forskarutbildning

0,5

Nya nätkurser med egna krafter
Antalet studerande vid nätkurserna fortsatte att öka. Under årets
lopp studerade sammanlagt 1 596 personer vid 26 nätkurser
under handledning av olika utbildare. Därtill erbjöds 24 kurser
för självstudier på den öppna sidan av den virtuella Woppiinlärningsmiljön. Vid de tre bokföringsnätkurser som inhandlats
av Tavastlands yrkeshögskola deltog för sin del 66 skatteförvaltningsanställda.
Vid Skatteförvaltningen har man utvecklat en särskild modell
för produktion av nätkurser, där Skatteförvaltningens egen personal producerar material för nätstudierna. Under året lopp färdigställdes sex nya nätkurser: Jordbruksbeskattningens grunder
(på finska och svenska), Skatteförvaltningen e-tjänster, En resa
till IT-stödpersonens värld, Utveckla dig – löne- och utvecklingssamtal, Arbetshandledarens stöd, Skatteförvaltningens verksamhet samt Skattekontot.
Vid sidan av Woppi-inlärningsmiljön som varit i bruk redan
ett antal år prövar man på inlärningsmiljön Moodle i samband
med Personbeskattningens sakkunnigprogram samt vid produktionen av fem nya nätkurser under åren 2008–2009.

Antalet studerande vid utbildningsprogrammen
och de utfärdade studieintygen per år
1999
		

39
0

2000
		

164
75

2001
		

202
114

2002
		

210
43

2003
		

289
145

2004
		

274
142

2005
		

271
99

2006
		

314
182

2007
		

200
125

2008
		

134
53
Studeranden
Utexaminerade
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De nya personbeskattningsutbildningarna inleddes
Personbeskattningens utbildningsutbud består av studiemoduler, vilka är indelade enligt kravnivå i grund-, yrkes- och
expertmoduler. Utbildningarna startas med ett enhetsvis bruk
av utbildningsmaterialet på grundnivå samt med två landsomfattande flerformsmoduler på yrkesnivå. Av personbeskattningens
nätkurser färdigställdes sex stycken, av vilka en även på svenska.
Personbeskattningens expertutbildning inleddes i november
2008 och såväl de studerandes som utbildarnas erfarenheter
har varit positiva.
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Under år 2008 besökte generaldirektör Mirjami Laitinen och
personer vid Skatteförvaltningens högsta ledning sammanlagt
14 orter för att berätta om Skatteförvaltningens framtidsplaner samt för att ta emot personalens åsikter och frågor. Varje
besök innehöll ett gemensamt möte med den lokala ledningen
samt en separat tillställning för personalen. Samtalen kretsade
främst vid frågor om Skatteförvaltningens organisation, arbetsarrangemangen, avlöningen och arbetsvälfärden. Tillställningarna
bemöttes med stort intresse och pekade på att man upplever det
som viktigt med personlig interaktion och att man bekantar sig
med de lokala förhållandena.

Personalen delaktig i verksamhetens utvecklande
Generaldirektör Mirjami Laitinen framhävde redan i sin första
hälsning till personalen i december 2007 att utvecklingsarbetet
vid Skatteförvaltningen bedrivs i samarbete med personalen.
Följaktligen genomförde man en enkät bland personalen våren
2008, genom vilken de anställda utmanades att ta del av verksamhetsutvecklingen.
Antalet inkomna utvecklingsidéer uppgick till nästan 9000
stycken. Dessa konkreta förslag fungerar som en god grund för
det kommande arbetet. I svaren ville personalen lyfta fram styrkor såsom personalens vilja att delta i utvecklandet av funktionerna och en stark vilja att göra ett gott arbete. Arbetet upplevdes
som betydelsefullt och de inlämnade svaren var uppbyggliga. De
negativa faktorer man ville framhäva hörde oftast samman med
avlöningsnivån, stelheten och de byråkratiska förfaringssätten
samt individernas utmattning.

Vitsorden för trivseln i arbetet allt bättre
Utvecklingen av arbetstrivseln vid Skatteförvaltningen uppföljs
genom resultaten av de årliga personalenkäterna (VMBaro). Särskilt har man velat lyfta fram uppföljningen av arbetstrivselindexet, arbetsmiljön och samarbetet, ledningen samt stödet för
utvecklingen. För dessa delområden har man uppställt målvärden som man även uppnått.
Resultaten av VMBaro steg på ett flertal delområden. Tillfredsställdheten med ledningen, avlöningen och utvecklingsstödet har ökat redan under tre efterföljande år. Arbetstrivselindexet steg till 3,42 då det legat på 3,32 år 2005. På hela
statsförvaltningens nivå var indexet 3,30.

Resultaten av undersökningen om arbetstrivseln
vid skatteförvaltningen åren 2005–2008
Skala från ett till fem, där
1 = mycket otillfreds
5 = mycket tillfreds

2005

2006

2007

2008

Ledarskapet

3,28

3,34

3,39

3,41

Utmanande och
innehållsrikt arbete

3,64

3,66

3,69

3,68

Avlöningen

2,66

2,72

2,80

2,89

Stöd för egen utveckling

3,28

3,31

3,32

3,36

Arbetsmiljö och samarbete

3,56

3,59

3,65

3,65

Arbetsförhållanden

3,61

3,62

3,67

3,64

Informationsspridningen

3,13

3,16

3,21

3,21

Arbetsgivarbilden

3,27

3,26

3,33

3,40

Totalt

3,32

3,35

3,40

3,42
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Projektet för hantering av arbetet
och livscykeln främjar arbetstrivseln
Våren 2008 startade man projektet ”Arbetet och hanteringen av
livscykeln” vid Skatteförvaltningen med avsikten att stöda personal- och förändringsledarskapet samt att förenhetliga förfaringssätten som hör samman med utvecklandet och upprätthållandet
på alla organisationsnivåer. Projektet eftersträvar även att förutse
behovet att utveckla kunnandet hos den framtida personalen
särskilt med anknytning till arbetsgemenskapskunskaper och
arbetstrivsel. Projektet genomförs genom träningshelheter riktade till cheferna och Skatteförvaltningens interna utvecklare.
Projektets huvudsakliga samarbetspart är Institutet för
arbetshälsa, vars konsulter och experter genomför de olika
utbildningshelheterna. Projektet ”Arbetet och hanteringen av
livscykeln” startades med för Skatteförvaltningens högsta ledning anordnade utvecklingsdagar i september 2008, varefter
den första utbildningen för cheferna och Skatteförvaltningens
interna utvecklare inleddes i oktober 2008. Utbildningsprocessen pågår i ungefär ett år och inkluderar sex närstudiedagar per
chef. Följande chefsgrupp inleder sin utbildning i januari 2009.
För att försäkra sig om att projektet ger resultat utmanas
cheferna att ta med sin egen personal för att fundera på de
gemensamma sakerna. På detta sätt stöder man en kulturförändring – mot en gemensam och enhetlig Skatteförvaltning –
även i frågor angående omorganiseringen och arbetstrivseln.

Även det strategiska budskapet för år 2008 – ”föregripande
handledning och god service” – togs med som en del av löne- och
utvecklingssamtalen; alla anställda funderade tillsammans med
sina chefer hur dessa framträder i vars och ens arbetsuppgifter.
För att stöda cheferna och personalen producerade man
webbplatsen ”Vår gemensamma framtid” i Skatteförvaltningens
intranät med diverse anvisningar och hjälpmedel för hanteringen
av ämnet vid t.ex. gruppsammankomster. De med en portion
humor kryddade videoinspelningarna, där ett antal personer
själva framförde berättelser kring temat föregripande handledning och god service, utgjorde ett populärt inslag. Materialet
användes flitigt och dess användbarhet och konkreta uppläggning fick berömliga vitsord av såväl cheferna som de anställda.
Fyra skattebyråer deltog dessutom i ett försök med resultatbaserad avlöning. För att understöda systemets uppföljning och
vidareutveckling genomförde man en utvärdering i pilotenheterna
i samarbete med Tekniska högskolan hösten 2008. Beslutet om
vidareutvecklandet av det resultatbaserade avlöningssystemet
fattas efter att de slutliga resultaten av försöket har utvärderats
våren 2009.

Löne- och utvecklingssamtalen förnyades
Praxisen kring löne- och utvecklingssamtalen förenhetligades så
att man diskuterar både arbetstagarens avlöning och utveckling
på samma gång en gång årligen. De första löne- och utvecklingssamtalen enligt det nya systemet fördes i slutet av året. Samtalen genomförs med stöd av ett nytt elektroniskt arbetsredskap
(eHR). Personalen erbjöds utbildning för att förankra det nya
enhetliga förfaringssättet. Utöver detta producerade man även
en nätkurs om ämnet.
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Föregripande handledning och god service
Centraliseringen av föreningarnas och stiftelsernas beskattning
Beskattningen av samtliga föreningar och
stiftelser i hela Finland centraliseras till
Savolax-Karelens och Sydvästra Finlands
företagsskattebyråer från början av år
2009. Överföringen av arbetsuppgifterna
har genomförts stegvis.
I det första skedet centraliserades alla
rådgivningsfunktioner. Den landsomfattande telefontjänsten och besvarandet
av via Internet inkommande frågor och
respons har skötts av Savolax-Karelens
och Sydvästra Finlands företagsskattebyråer sedan början av år 2008. Den
förstnämnda företagsskattebyrån betjänar finskspråkiga och den senare byrån
svenskspråkiga kunder.
Sommaren 2008 genomförde man ett
försök med centraliseringen av inkomstbe-

skattningen. Försöket omfattade sådana
förenings- och stiftelsekunder från Nylands
företagsskattebyrå vars räkenskapsperiod
utgått i december 2007. Handläggningen
av en del av dessa kunders skattedeklarationer sköttes vid Savolax-Karelens företagsskattebyrå i Kuopio samtidigt som Nylands
företagsskattebyrå fortfarande var formellt
ansvarig för verkställandet av beskattningen. Erfarenheterna av försöket och
kundresponsen var i huvudsak positiva.
Från början av år 2009 övergår förenings- och stiftelsekunderna till att bli kunder hos Savolax-Karelens och Sydvästra
Finlands företagsskattebyråer. Fastighetsbeskattningen och skatterevisionen omfattas dock inte av centraliseringen. Koncernskattecentralens kunder, de åländska
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föreningarna och stiftelserna samt renbeteslagen berörs inte heller av reformen.
Genom centraliseringen av beskattningsfunktionerna eftersträvar man nytta
såväl för kunderna som för Skatteförvaltningens personal. Reformen garanterar
en mer enhetlig beskattning för samtliga
föreningar och stiftelser samt sakkunnighetens bibehållande och utveckling. På
detta sätt förbättras såväl kundbetjäningen
som rådgivningen. Då uppgifterna centraliseras får personalen allt bättre möjligheter att sätta in sig i vissa delområden av
beskattningen och fördjupa sitt kunnande.
Centraliseringen utgör även ett sätt för
Skatteförvaltningen att fördela arbetsbördan jämnare över hela landet.
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Ledningsgrupper och delegation

Från vänster: Arto Pirinen, Keijo Vehmas, Veli Patama, Ahti Leoska, Anita Wickström, Mirjami Laitinen, Maija-Leena Rautanen,
Tauno Kara, Heli Lehtinen, Juha Lindgren, Pekka Ruuhonen, Heikki Viherkenttä, Heli Wendelin, Heli Lähteenmäki, Leena Tuikkanen,
Jukka Kauppila, Tuula Kemppainen, Kari Huhtala och Timo Räbinä. På bilden saknas Pirjo Korvola och Osmo Vesterinen.

Skatteförvaltningens ledningsgrupper
Sammansättningarna för Skatteförvaltningens ledningsgrupper
ändrades i och med Skatteförvaltningens organisationsförändring 1.5.2008.
Till ledningsgruppen för den centrala ledningen hör samtliga
chefer vid Skattestyrelsen och de landsomfattande enheterna.
I Skatteförvaltningens ledningsgrupp ingår utöver dessa även
cheferna för regionskatteverken, Koncernskattecentralen och
Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Därtill deltar även
en personalrepresentant i bägge ledningsgrupper. Ledningsgruppen för den centrala ledningen sammanträder varje vecka
och Skatteförvaltningens ledningsgrupp månatligen.
Sammansättning 31.12.2008
Ledningsgruppen för den centrala ledningen
Generaldirektör Mirjami Laitinen
Överdirektör Juha Lindgren, Skattestyrelsen/beskattningscentralen
Överdirektör Maija-Leena Rautanen, Skatteuppbördscentralen
Direktör Kari Huhtala, Administrativa tjänster
Direktör Arto Pirinen, Skattestyrelsen/ledningsstöd och kommunikation
Direktör Ahti Leoska, Skattestyrelsen/skatterevisionsenheten
Direktör Heli Lehtinen, Datatekniska tjänster

Direktör Tauno Kara, Produktionstjänsten
Direktör Heikki Viherkenttä, Skattestyrelsen/ledningsstöd och kommunikation
Biträdande direktör Keijo Vehmas, Skattestyrelsen/intern revision
Kommunikationschef Pirjo Korvola,
Skattestyrelsen/ledningsstöd och kommunikation
Direktörerna för skatteverken
Regionskattedirektör Heli Lähteenmäki, Nylands skatteverk
Regionskattedirektör Heli Wendelin, Sydvästra Finlands skatteverk
Regionskattedirektör Anita Wickström, Centrala Finlands skatteverk
Regionskattedirektör Osmo Vesterinen, Sydöstra Finlands skatteverk
Regionskattedirektör Tuula Kemppainen, Savolax-Karelens skatteverk
Regionskattedirektör Veli Patama, Västra Finlands skatteverk
Regionskattedirektör Jukka Kauppila, Norra Finlands skatteverk
Överdirektör Pekka Ruuhonen, Koncernskattecentralen
Skattetagarnas rättsbevakning
Skatteöverombud Timo Räbinä, Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
Personalrepresentanter
Ledningsgruppen för den centrala ledningen:
Överinspektör Jarmo Salminen, Skattestyrelsen
Skatteförvaltningens ledningsgrupp:
Ordförande Leena Tuikkanen, Beskattningstjänstemannaförbundet rf
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Skatteförvaltningens delegation
Skatteförvaltningen stöds i den strategiska planeringen av en delegation som tillsatts
av finansministeriet. Delegationens medlemmar utgörs av representanter för kunderna
och de viktigaste intressentgrupperna.
År 2008 sammanträdde delegationen sex gånger. Vid delegationsmötena behandlades bl.a. Skatteförvaltningens organisationsförändringar, e-tjänster och resultaten från
undersökningarna av kundnöjdhet. Även planeringsdokumenten och rapporterna för
verksamheten och ekonomin samt Skatteförvaltningens produktivitetsprogram stod på
agendan.
Sammansättning 31.12.2008
Ordförande
Överdirektör Lasse Arvela, finansministeriet
Medlemmar
Generaldirektör Mirjami Laitinen, Skatteförvaltningen
Direktör Martti Kallio, Finlands kommunförbund
Verkställande direktör Teemu Lehtinen, Skattebetalarnas centralförbund rf
Ekonomist Helena Pentti, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
Förvaltningsråd Hannele Ranta-Lassila, Högsta förvaltningsdomstolen
Finanssekreterare Taina Eckstein, 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
Skatteförvaltningen erbjuder sina kunder ett
flertal e-tjänster för skötseln av olika ärenden:
personkunder kan t.ex. beställa ett nytt skattekort
via Skattekortet på nätet. Skatteinformation
erbjuds via Skatteförvaltningens landsomfattande
servicenummer. Därtill betjänas kunderna vid
skattebyråer, företagsskattebyråer och övriga
servicepunkter runt om i landet.
Skatteförvaltningens e-tjänster och de
uppdaterade kontaktuppgifterna hittas på
adressen www.skatt.fi/kontaktuppgifter
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