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FRÅN GENERALDIREKTÖREN
Sedan länge har vårt fokus legat på att förbättra produktiviteten.

föreningarna). Det redovisade beloppet ökade med 1,3 miljarder

Under 2012 lanserade vi bland annat ett e-nyhetsbrev för före-

Enbart detta är dock inte tillräckligt. Vårt arbete måste vara effektivt

euro (+ 2,6 %) från året innan. Exempelvis ökade redovisningen av

tagare och bokföringsbyråer. Nyhetsbrevet tar upp aktuella frågor

ur kundernas, skattetagarnas och samhällets synvinkel.

förvärvs- och kapitalinkomstskatter med 954 miljoner euro (+ 3,6

som rör dessa kundgrupper, såsom ändringar i lagstiftningen och

Även under det gångna året var vår strategi att rationalisera be-

%) och redovisningen av mervärdesskatt med 873 miljoner euro

tjänsterna. Det informationsmöte som vi för första gången ordnade

skattningsförfarandet och förenhetliga beskattningen, utföra en väl-

(+ 7,2 %). Mätt i euro ändrades redovisningen av samfundsskatter

på estniska var ett viktigt initiativ. Det var avsett för företag som

riktad och effektiv kontroll, ge en föregripande och förnuftigt riktad

mest, då beloppet sjönk med 988 miljoner euro (-19 %).

planerar att inleda företagsverksamhet i Finland eller som nyligen

handledning till kunderna samt att tillhandahålla bra service. Målet
för all vår verksamhet ska vara att trygga inflödet av skatteintäkter.

MÅNGA FRAMGÅNGAR

har börjat bedriva verksamhet här.

DET HANDLAR OM VAL

Vi underlättade skötseln av ärenden för personkunder med

Under 2012 fördes en offentlig debatt om skattefel och skattemo-

en tjänst som öppnades i oktober, via vilken kunderna själva kan

ralen i Finland. Dessa frågor är viktiga för oss.

skriva ut sina skattekort. Vi prövade även på att ge kundservice

Att vår personal är kompetent och känner arbetstillfredsställelse

Med skattefel avses skillnaden mellan lagstadgade och faktiska

är av central betydelse med tanke på vår framgång. Med detta i

skatter, dvs. de uteblivna skatteintäkterna. Skatteintäkter till samhäl-

åtanke gick vi målmedvetet in för att förtydliga vår arbetsgivarbild

let uteblir av många anledningar, såsom olika former av försummel-

Målet med allt detta är att göra skötseln av skattskyldigheten så

genom att berätta hurdan arbetsgivare vi vill vara: vi utför ett viktigt

ser, konkurser och insolvens. Endast en del av skattefelet beror på

smidig att själva processen inte utgör ett hinder för skattebetalning.

arbete för samhället, vi är en modern och framtidsinriktad service-

grå ekonomi och skatteflykt, som har varit på tapeten i offentligheten.

Genom att kombinera enkelhet med bilden av Skatteförvaltningen

Bekämpning av grå ekonomi spelar en viktig roll i arbetet för

som en effektiv övervakare och insamlare av skatter, bidrar vi på

organisation och vi litar på våra anställda.

via en chatt i samband med införandet av rundradioskatten, och
vi utökade vår rådgivning i nätgemenskapen Suomi24.

Det ser ut som om vårt budskap fick ett positivt mottagande,

att minska skattefelet, men denna åtgärd är inte tillräcklig i sig.

eftersom vi uppnådde fina resultat i alla mätningar av arbetsgivarbil-

Det är omöjligt att hindra all grå ekonomi genom kontroll. Så länge

Detta sätt att tänka präglade även min företrädare Mirjami

den. Under 2012 rankades Skatteförvaltningen bland annat som Fin-

aktörerna inom branschen har kunder, kan man inte helt och hållet

Laitinens period som generaldirektör. Jag vill här passa på att tacka

lands bästa offentliga arbetsgivare inom den kommersiella sektorn.

undanröja grå ekonomi. Bekämpning av grå ekonomi är därför ett

henne för hennes arbete med att utveckla Skatteförvaltningen till

ärende som berör varje människa och varje företag.

en modern serviceorganisation.

Att effektivisera beskattningsförfarandena var ett av målen i
det processarbete som pågick under hela året. För att utföra en

Skatteförvaltningen ska agera så att finländarna även i fortsätt-

välriktad och effektiv kontroll vidtog vi åtgärder såsom att fastställa

ningen förhåller sig positivt till skattebetalning och så att medborgar-

målen för skatterevisionerna noggrannare, rikta skattekontrollen av

nas attityd gentemot grå ekonomi bekämpar den även i praktiken.

bästa möjliga sätt till att göra attityden till skatter mer positiv.

samfund särskilt mot stora och mellanstora företag samt att genomföra ett projekt med fokus på koncernernas interna prissättning.

ENKELT OCH VERKNINGSFULLT

Resultatet av vårt arbete var gott. Vi redovisade skattetillgångar

Skatteförvaltningens tjänster och handledning har en central roll i

Pekka Ruuhonen

till ett belopp på 50,3 miljarder euro till skattetagarna (staten, kom-

detta. Vi strävar efter att kunderna ska känna till sina rättigheter och

generaldirektör

munerna, Folkpensionsanstalten, församlingarna och skogsvårds-

skyldigheter samt att de ska kunna och vilja handla rätt och i tid.
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BESKATTNINGEN
ÄR KÄRNAN I SAMHÄLLET

Skatteförvaltningen samlar in skatter
och tryggar på så sätt samhällets funktion.
Under 2012 fördes en offentlig debatt om
skattemoralen och obetalda skatter.

VÅR UPPGIFT ÄR ATT SAMLA IN SKATTER
Skatteintäkterna är den största inkomstkällan för den offentliga

Skatteförvaltningens strategiska mål

ekonomin. Skatteförvaltningen samlar in den största delen av alla

1. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att erbjuda
förebyggande handledning och god service samt genom
att sköta skatteövervakningen på ett trovärdigt sätt.
2. Våra kunder kan sköta sina beskattningsärenden på ett
behändigt och förmånligt sätt.
3. Vi fungerar på ett produktivt och ekonomiskt sätt.
4. Vi är en organisation som kan förnya sig.

finländska skatter och avgifter av skattenatur. Skatteförvaltningen
tryggar på så sätt samhällets funktion.
Strategin anger riktningen för Skatteförvaltningens verksamhet. Strategin anger målen för Skatteförvaltningens verksamhet
och dess värderingar.

Grundläggande uppgift
Vår grunduppgift är att sköta de uppgifter som samhället ålagt oss på ett enhetligt och resultatgivande sätt.
Vi bidrar till att våra kunder både kan och vill sköta
sina skatteärenden självständigt och rätt. Vårt utbud
av inriktade och lättanvändliga tjänster gör det enkelt
för kunderna att sköta sina skatteärenden och minskar
deras kostnader. En systematisk hantering av skatteriskerna har en positiv effekt på skatteintäkternas inflöde.
Verksamhetsidé
Rätt skatt i rätt tid.
Värderingar
Objektivitet, tillförlitlighet, hög yrkeskunskap

Skatteförvaltningen följer upp sin strategi och förverkligandet av
sina värderingar.
Kundernas tillfredsställelse undersöks vart tredje år, nästa gång
2013. Vi följer även upp hur kunderna agerar i de olika beskattningsfaserna. Under 2012 riktade vi uppmärksamhet mot bl.a.
periodiska deklarationer som lämnats in för sent.
Därtill följer Skatteförvaltningen upp hur besvärligt och dyrt det
anses vara att sköta skattskyldigheterna. Enligt enkäterna leder betalningen av skatter till allt lägre administrativa kostnader för företagen.
Utvecklingen av förmågan att förnya sig följs upp med mätare
som hänför sig till ledarskap, utbildning och arbetstillfredsställelsen.
Under 2012 konstaterades det bl.a. att personalens utbildningsnivå
och arbetstillfredsställelse hade förbättrats.
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I samband med skattegranskningar som hänförde sig till internprissättning
gjordes förslag om tillägg av nästan 300 miljoner till bolagens skattepliktiga
inkomst. I skatter betyder detta 75–80 miljoner euro.

UTEBLIVNA SKATTEINTÄKTER OROAR

Internprissättning, dvs. prissättning av en koncerns interna

uppnå skattefördelar. Skatteförvaltningen kan ingripa mot sådana

En del av skatterna betalas inte av en eller annan orsak. Med

affärsverksamhet, är en nödvändig del i ett internationellt företags

konstgjorda arrangemang genom att tillämpa bestämmelserna om

skattefel avses differensen mellan det lagenliga skatteutfallet och

verksamhet. Internprissättning har blivit ett av de viktigaste delom-

kringgående av skatt.

det faktiska skatteutfallet. Skattefel orsakas bl.a. av uteblivna skat-

rådena av företagsbeskattningen på det internationella planet, och

Under det första verksamhetsåret gjordes förslag om tillägg

tedeklarationer, anmälningar med felaktigt innehåll, oavsiktliga fel

olika länders skatteförvaltningar och företag har satsat kraftigt på

uppgående till nästan 300 miljoner euro till bolagens skattskyldiga

och frågor som kan tolkas på olika sätt. Även betalningsdröjsmål

detta delområde under de senaste åren.

inkomst som en del av internprissättningsprojektet.

och -brister samt grå ekonomi leder till skattefel.

Skatteförvaltningens uppgifter som gäller internprissättning

För närvarande har inte Skatteförvaltningen redskap för att

samlades till ett internprissättningsprojekt i början av 2012. Inom

Öppen information om beskattningen av företag

uppskatta de uteblivna skatternas belopp. Enligt undersökningar

ramen för projektet satsar man kraftigt på föregripande handled-

Under 2012 fördes en offentlig debatt om de skatter som stora

som har gjorts av andra instanser uppgår skattefelet till cirka 4

ning, som man kan rikta på en gång till en stor målgrupp eller

företag betalar till Finland.

procent av bruttonationalprodukten eller cirka 7 procent av brut-

direkt till ett bolag. En ändamålsenlig kontrollmetod väljs också

toskatteutfallet. Utifrån dessa siffror kan man uppskatta att skat-

för varje situation.

tefelet uppgår till 4–7 miljarder euro per år i Finland. Grå ekonomi
står för cirka hälften av detta belopp.

Grunden för internprissättning är marknadsvillkorsprincipen,
enligt vilken de villkor som gäller för affärer mellan två oberoende

Tidigare har offentliga uppgifter om inkomstbeskattningen
av såväl samfund som privatpersoner endast varit tillgänglig vid
skattebyråernas kundterminaler eller per telefon. Medierna kan
dessutom beställa dem i elektroniskt format.

Skatteförvaltningen strävar efter att påverka kunderna så att ett

företag även gäller för affärsverksamhet inom en koncern. På så

År 2012 gav Skatteförvaltningen för första gången ut offentliga

så litet antal som möjligt låter bli att betala sin skatt. De metoder

sätt säkerställer man att varje stat får den andel av en koncerns

uppgifter om inkomstbeskattningen av företag även på sina webb-

som används är bl.a. en effektiv skattekontroll och en omfattande

resultat som den har rätt till enligt lag.

sidor. Syftet med publiceringen var att främja öppenheten i debat-

handledning av kunderna på förhand.
Internprissättning i rampljuset
Under 2012 fördes en offentlig debatt om bl.a. internprissättning
och de skatter som företagen betalar till Finland.

En avvikande prissättning inom en koncern kan vara oavsiktligt

ten om beskattningen. Under november laddades filen ned 1 333

felaktig eller bero på en avvikande tolkning av bestämmelserna.

gånger. Materialet publicerades i de finländska öppna databaserna.

Dessa situationer utgör den största delen av de fall som behandlas
i Skatteförvaltningens internprissättningsprojekt.
Det har dock också framkommit en del fall där det ser ut som
om man har gjort arrangemang inom en koncern enbart för att
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FINANSMINISTERIET STYR VÅR VERKSAMHET

som samlar branschoberoende informations- och kommunikations-

kommunernas kundtjänster till samserviceställen som upprätthålls

Beskattningen grundar sig på de skattelagar som bereds av fi-

tekniska uppgifter inom statsförvaltningen. Målet är att grunda ett

av kommunerna.

nansministeriet och som godkänns av riksdagen. Finansministeriet

nytt servicecenter, som producerar informations- och kommuni-

Skatteförvaltningen deltog vidare i Programmet för påskyndande

styr även Skatteförvaltningens verksamhet och ger årligen skriftlig

kationstekniska tjänster för statsförvaltningen. Genom att samla

av elektronisk ärendehantering och demokrati (SADe), där den byg-

respons till Skatteförvaltningen.

uppgifterna strävar man efter besparingar inom statsförvaltningen.

ger tjänster för företag och arbetsgivare. Inom ramen för projektet
skapades portalen Opi.palkka.fi, där man kan träna på löneräkning.

Under 2012 fick Skatteförvaltningen positiv respons för det fö-

Skatteförvaltningen deltar i TORI-projektet och utreder möjlig-

regående årets verksamhet. Finansministeriet ansåg att arbetet var

heten att överföra informationstekniska uppgifter som inte hänför

väldigt framgångsrikt, även om Skatteförvaltningen hade begrän-

sig till beskattningen till servicecentret.

Under det första året lockade inlärningsmiljön 5 332 användare.
Skatteförvaltningens mål med programmet Real-Time Economy

sade resurser och hade tilldelats nya uppgifter. Enligt ministeriet

Informationsutbyte mellan myndigheterna är en framgångsfaktor

är övergå till personbeskattning i realtid. Samtidigt kan minska

har Skatteförvaltningen förnyat sin organisation, sin service och

i bekämpningen av grå ekonomi. Under 2012 startade Skatteförvalt-

arbetsgivarnas administrativa börda. Användning av realtida löne-

sina arbetssätt på ett modigt sätt.

ningen VTPR-projektet (servicegränssnitt för myndighetsuppgifter),

uppgifter skulle underlätta även andra myndigheters insamling av

Enligt ministeriet ligger Skatteförvaltningens framtida utma-

där Enheten för utredning av grå ekonomi smidigt ställer uppgifter

information och främja bekämpningen av grå ekonomi.

ningar i att trygga datasystemens funktionssäkerhet, rekrytera en

om företag till förfogande för andra myndigheter. VTPR-projektet är

kompetent arbetskraft samt att sköta de nya uppgifter som följer av

ett spetsprojekt i finansministeriets effektivitets- och resultatprogram.

regeringsprogrammet. Ministeriet var även oroad över den ökade

Under 2012 beredde Skatteförvaltningen ibruktagandet av

Skattelagarna styr beskattningen. Ändringar i lagstiftningen på-

statens gemensamma datasystem för ekonomi- och personalför-

verkar Skatteförvaltningen, bl.a. vad gäller handledningen av

Finansministeriet uppmuntrade Skatteförvaltningen att även i

valtning, Kieku. Övergången till systemet Kieku sker i början av

kunderna, beskattningsförfarandet och informationssystemen.

fortsättningen fästa vikt vid utgifterna och att leta efter kostnadsef-

2013. Skatteförvaltningen var det första ämbetsverket med en stor

Skatteförvaltningen strävar efter att påverka beredningen av skat-

fektiva lösningar. Verksamhetens genomslagskraft och kvalitet får

personal som anslöt sig till datasystemet.

telagarna och att främja ett fungerande och tydligt skattesystem.

skatteresten, dvs. de obetalda skatterna.

dock inte drabbas.
Riksdagen fattar årligen beslut om anslagen till Skatteförvaltningen i budgeten. Finansministeriet ställer upp resultatmål för
Skatteförvaltningen, och ett resultatavtal ingås för att uppnå dessa.
Den budget som har godkänts av riksdagen innehåller också mål.
Skatteförvaltningen avger en rapport om uppnåendet av målen i
sitt bokslut.

VI DELTAR I GEMENSAMMA PROJEKT
Alla samprojekt inom statsförvaltningen påverkar Statsförvaltningens
verksamhet. Under 2012 startade finansministeriet TORI-projektet,

Under 2012 deltog Skatteförvaltningen även i beredningen av

”

projektet ASPA 2014. Målet med projektet är att samla statens och

Skatteförvaltningen har

FLERA ÄNDRINGAR I SKATTELAGARNA

Under 2012 trädde flera ändringar av skattelagarna i kraft.
Skattenummer för att bekämpa grå ekonomi
Under 2012 tog man i bruk ett skattenummer inom byggnadsbranschen för att effektivisera bekämpningen av grå ekonomi. I augusti
öppnades ett offentligt skattenummerregister, dit man för in varje
person som arbetar inom byggbranschen. Från september skulle
var och en även ha ett personkort med foto och skattenummer

djärvt förnyat sin organisation,

med sig ute på de nya byggena.

sin service och sina arbetssätt.

behandlar grå ekonomi på sidorna 24–25.

Närmare information om skattenumret finns i det avsnitt som
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Ändringar i beskattningen av personkunder

Samfundsskattesatsen sjönk

ning bland Skatteförvaltningens personal, där man redde ut de

En ny progressiv inkomstskatteskala togs i bruk i statsbeskatt-

Den samfundsskatt som ska debiteras från ett samfunds inkomster

anställdas syn på Skatteförvaltningens verksamhet. Enkätresultaten

ningen under 2012. Ändringar gjordes även i kommunal- och

sänktes från 26 procent till 24,5 procent i början av 2012. Skat-

utnyttjas i planeringen av utbildningspaketet om samhällsansvaret

kyrkoskatteprocenterna samt i försäkrades sjukförsäkringspremie.

tesatsen för samfällda förmåner, såsom samfällda skogar, väglag

samt i allmänhet i kommunikationen.

Grunderna för grundavdrag och arbetsinkomstavdrag i kommunal-

och delägarlag, höjdes från 26 procent till 28 procent.

beskattningen ändrades.
Avdragsgillheten för räntor på lån som har tagits för köp av
egen bostad började begränsas successivt. Även hushållsavdraget

Skatteförvaltningens plan för energieffektivisering färdigställ-

Därtill steg mervärdesskattesatsen för dagstidningar och tid-

des under 2012. Energitjänstdirektivet, som ålägger Finland att

skrifter som prenumereras i minst en månad från 0 procent till 9

utarbeta en verksamhetsplan för energieffektiviteten, ligger till

procent.

grund för planen. Målet är en kostnadseffektiv minskning av

och beloppet på de kostnader som berättigar till avdrag sänktes.

Den reviderade tonnageskattelagen trädde i kraft 1.3.2012.

Giltighetstiden för gåvoavdrag för privatkunder förlängdes. Vissa

Enligt denna lag kan rederier som bedriver internationell havstrafik

Skatteförvaltningen deltar i WWF:s miljöprogram Green Of-

ändringar gjordes även i beskattningen av inkomster av skogsbruk.

under vissa förutsättningar välja en tonnageskatt som grundar sig

fice. I syfte att minska kontorens miljöbelastning har man satt upp

på fartygens nettodräktighet i stället för inkomstbeskattning.

procentuella mål, som följs upp systematiskt.

Skattesatsen för kapitalinkomster höjdes till 30 procent och
beskattningen av kapitalinkomster har blivit progressiv. Maximi-

växthusgasutsläppen.

Samarbetet med stiftelsen Baltic Sea Action Group (BSAG)

beloppet på skattefri utdelning från andra än offentligt noterade

SAMHÄLLS- OCH MILJÖANSVAR

fortsatte med en utfästelse om att skydda Östersjön, vars syfte är att

bolag sänktes till 60 000 euro.

Intresset för samhällsansvaret har ökat bland medborgarna. Sam-

skapa en papperslös beskattningsprocess vid Skatteförvaltningen

hällsansvaret har även framhävts i Finlands nuvarande regerings-

och att göra alla beskattningstjänster miljövänliga.

Under 2012 steg källskattesatsen för ränteinkomster till 30 procent. Även källskattesatsen för kapitalinkomster som en begränsat
skattskyldig får från Finland höjdes till 30 procent. I lagen om skatt
på arv och gåva infördes en fjärde nivå för skatteklass I.

program.
Samhällsansvaret omfattar tre områden: ekonomiskt ansvar,
socialt ansvar och miljöansvar. Under 2012 gjordes en undersök-

ANTAL SKATTEBESVÄR SOM INLÄMNATS
TILL FÖRVALTNINGSDOMSTOLARNA 2009–2012

SKATTEFÖRVALTNINGENS KOLDIOXIDUTSLÄPP 2008–2012
Ton koldioxid*

Antal

2008

2009

2010

2011

2012

Förändring
(%)

2009

2 689

Energikonsumtion

7 900

8 170

8 355

7 341

7 352

0,1

2010

2 095

Papperskonsumtion

1 846

1 885

1 850

1 750

1 906

8,9

2011

2 014

2012

1 712

		

Tjänsteresor
Avfallsmängd

1 444

1 475

1 243

1 525

1 375

- 10,0

83

82

81

82

89

8,5

*Baserar sig på WWF:s kalkyleringskoefficienter, vilka ändrades under 2011. Även de övriga åren har kalkylerats på nytt för att behålla jämförbarheten.

Beskattningsarbetets kvalitet kan mätas bl.a. med det antal beskattningsärenden som behandlas i förvaltningsdomstolarna. År 2012 inkom 1 300 besvär som gällde inkomstbeskattningen och 412 besvär som gällde mervärdesbeskattningen till förvaltningsdomstolarna.
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EN ÄNNU ATTRAKTIVARE ARBETSGIVARE
I och med att tjänsterna har förbättrats har Skatteförvaltningen
också blivit en ännu attraktivare arbetsgivare. Av de anställda
skulle 71 procent rekommendera Skatteförvaltningen som
arbetsplats till en vän.

”Enligt de finländska beslutsfattarna var Skatteförvaltningen den

arbetstider och erbjuder en möjlighet till förkortad eller förlängd

tredje bästa tillhandahållaren av offentliga tjänster under 2012.

arbetstid. Vi stöder motionering och kulturella fritidsaktiviteter.

Detta resultat framkom av Taloustutkimus VIP 2012-enkät.
Under samma år rankades Skatteförvaltningen som Finlands
bästa offentliga arbetsgivare inom den kommersiella sektorn. Av alla

Under förra året gav vi tre löften till vår personal: vårt arbete är
viktigt, vi är en modern arbetsplats och vi uppskattar våra anställda.
Arbetsgivarlöftena anger en riktning som vi följer målmedvetet.

arbetsgivare inom den kommersiella sektorn låg vi på 21:a plats. År

Löftena är inte tomma ord, utan vi strävar verkligen efter att

2011 låg vi på 45:e plats, med andra ord har vi avancerat kraftigt.

uppfylla dessa löften. Vi planerar bl.a. nya former av arbetslokaler

Vår placering steg även på listan över de mest idealiska IT-

som lämpar sig för framtidens arbetssätt. Vi utvecklar också chefs-

arbetsgivarna. Vi låg på 21:a plats, 6 placeringar högre än året

arbetet i en mer professionell riktning och strävar efter att etablera

innan. Resultaten grundar sig på enkäten Ammattilaiset 2012,

en förtroendeingivande arbetskultur.

som genomfördes av Universum.
Ändringen har också iakttagits i praktiken: vi tar emot en allt

Att vår personal är kompetent, orkar och mår bra, det är viktigt
för oss.”

större mängd arbetsansökningar. Skatteförvaltningen har dragkraft.
Vårt anseende formas i vardagliga situationer – då en kund
besöker ett skattekontor, använder e-tjänster eller öppnar ett brev
som vi har skickat. En kompetent personal och en bra kundservice
är det bästa visitkortet som vi kan ge.
En anställd har goda utsikter till karriäravancemang vid Skatteförvaltningen. Vi erbjuder även goda personalförmåner och flexibilitet, vilket dagens anställda uppskattar. Vi använder bl.a. flexibla

MINNA TERVONEN
HR-sakkunnig

MINNA TERVONEN, HR-sakkunnig

B E S K AT T N I N G E N Ä R K Ä R N A N I S A M H Ä L L E T
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”

Skatteförvaltningens
anseende formas i
vardagliga situationer.”
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50 MILJARDER EURO
TILL SKATTETAGARNA

Skatteförvaltningen tar in skatter och
redovisar dem vidare till bl.a. staten
och kommunerna. Under 2012 nådde
skatteinflödet nya rekordhöjder.
Även beloppet på de obetalda skatterna
ökade från föregående år.

SKATTEUTFALLET SLÅR REKORD

Vad gäller de mindre skatteslagen sjönk endast källskatteutfallet

Med bruttoutfallet avses det penningbelopp som har flutit in till

jämfört med föregående år. Däremot ökade utfallet för fastighets-

Skatteförvaltningens bankkonton under året.

skatten samt arvs- och gåvoskatten med anledning av justeringen

Under kalenderåret 2012 nådde bruttoutfallet nya rekordhöjder

av skatteprocenterna. Utfallet för fastighetsskatten ökade med 79

och uppgick till totalt 64,8 miljarder euro. Ökningen från föregående

miljoner euro jämfört med 2011 (+ 6,5 %). Utfallet för arvs- och gå-

år var nästan 1,8 miljarder euro (+2,8 %). Jämfört med det tidigare

voskatten ökade med 115 miljoner euro från året innan (+28,7 %).

rekordåret 2008 var ökningen nästan 1,2 miljarder euro (+1,9 %).
Bruttoutfallet för inkomstskatten av personkunder var nästan

UPPGÅNG I SKATTEÅTERBÄRINGEN OCH KVARSKATTEN

29,0 miljarder euro. Ökningen från föregående år var 1,2 miljar-

Under 2012 returnerade Skatteförvaltningen sammanlagt 15,1 mil-

der euro (+ 4,2 %). Inkomstskatten ökar i regel i proportion till

jarder euro till kunderna med anledning av överbetalda skatter. Be-

förvärvsinkomsterna. Förvärvsinkomsterna steg med 4,3 procent

loppet på skatteåterbäringen ökade med 508 miljoner euro (+3,5 %).

under 2012.
Mervärdesskattens bruttoutfall följer utvecklingen för omsättningen i handeln. Utfallet steg med 800 miljoner euro från året

SKATTEINTÄKTERNAS BRUTTOUTFALL 2008–2012

innan (+ 3,4 %) och uppgick till sammanlagt 24,1 miljarder euro.

Milj. euro

Inga ändringar skedde i uppbörden av mervärdesskatt.

Förändring
(%)

Bruttoutfallet för inkomstskatten av samfund sjönk med 600

2008

63 630

6,2

miljoner euro. Utfallet var totalt 5,7 miljarder euro (-9,6 %). För-

2009

57 491

- 9,6

skottsskatteutfallet sjönk med drygt 300 miljoner euro, vilket till

2010*

58 513

1,8

2011*

63 040

7,7

2012*

64 817

2,8

största delen berodde på en sänkning av samfundsskattesatsen.
Även förskottskompletteringen, som i huvudsak hänförde sig till
skatteåret 2011, var mindre än året innan. Däremot steg kvarskatteutfallet med 110 miljoner euro.

*För att behålla jämförbarheten har man i utfallen för 2010–2012 även inkluderat den
negativa mervärdesskatten, som kunderna kan dra av från övriga skatter som de har betalat
till skattekontot.
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Bolåneräntorna steg, och följaktligen ökade beloppet
på skatteavdrag för ränta. Detta ledde även delvis till att
skatteåterbäringen till personkunder var mer omfattande
än tidigare.

Mätt i euro återbars, liksom under tidigare år, mest mervärdes-

under skatteåret 2010 syntes ännu under 2012, eftersom den andra

skatt till kunderna. Beloppet på denna återbäring uppgick till cirka

raten för kvarskatten förföll till betalning i februari 2012. I övrigt leder

11,1 miljarder euro, vilket är nästan 75 procent av alla återbäringar

det faktum att raterna förfaller till betalning under olika kalenderår

av Skatteförvaltningen. Den största återbäringen av mervärdes-

till att den kvarskatt som har debiterats under kalenderåret och re-

skatt hänför sig vanligen till exportverksamhet, och återbäringen

dovisningarna av kvarskatten till skattetagarna avviker från varandra.

återspeglar även i övrigt exportutvecklingen. Eftersom exporten låg

SKATTEÅTERBÄRINGEN 2008–2012
Milj. euro

Antal

2008

15 241

4 079 984

2009

13 047

4 076 879

Samma faktorer som ökar förskottsåterbäringen minskar belop-

2010*

13 128

4 384 908

på så gott som samma nivå som under 2011, ändrades inte heller

pet på kvarskatten. Ökningen i kvarskattebeloppet dämpas även av

2011*

14 547

4 466 765

återbäringen av mervärdesskatt (−0,7 %) nämnvärt.

personkundernas förskottskompletteringar, vilka ökade med över

2012*

15 055

4 604 392

Kvarskatt av kapitalinkomsterna

100 miljoner euro jämfört med året innan.

Skatteförvaltningen betalade totalt 2,3 miljarder euro i förskottså-

Färre förskottskompletteringar

terbäringar, dvs. skatteåterbäringar, till 3,3 miljoner personkunder.

Den återbäring som hänför sig till inkomstskatter av samfund ökade

Ökningen från föregående år var 8 procent. Ökningen i förskottså-

med 369 miljoner euro till 1,5 miljarder euro (+32,3 %). De vikti-

terbäringen berodde på bolåneräntorna, vars belopp ökade med

gaste faktorerna bakom ökningen var de ändringsbeskattningar som

över en femtedel, främst till följd av den höjda räntenivån. Även

gällde tidigare år, vilka ledde till en återbäring på 350 miljoner euro.

det ökade antalet hushållsavdrag och överlåtelseförluster syns som

Ökningen av förskottsåterbäringen var 68 miljoner euro, medan åter-

en uppgång i förskottsåterbäringen. Hos personkunder är andra

bäringen av förskottsskatt i sin tur minskade med 49 miljoner euro.
Samfunden betalade kvarskatt till ett belopp av 471 miljoner

Beloppet på den kvarskatt som betalades av personkunder steg

*För att behålla jämförbarheten har negativ mervärdesskatt statistikförts som återbäringar
under 2010–2012. Kunderna har möjlighet att dra av negativ mervärdesskatt från de övriga
skatter som de har betalat till skattekontot. Det handlar alltså inte om återbäring av egentliga
penningmedel till en kund.

KVARSKATT SOM HAR DEBITERATS AV PERSONKUNDER 2008–2012
Milj. euro

Antal

2008

1 149

716 240

2009

868

672 136

euro. Ökningen var 109 miljoner euro (+30,3 %) jämfört med fö-

2010

856

691 551

till 995 miljoner euro. Ökningen från föregående år var 92 miljarder

regående år. Beloppet på kvarskatten är direkt bundet till förskotts-

2011

1 009

744 549

euro (+10 %). Beloppet på kvarskatten steg med anledning av att ka-

kompletteringen, vilket gör att samfunden kan undvika att betala

2012

1 048

740 767

pitalinkomstskatterna ökade med 13 procent under skatteåret 2011

såväl kvarskatt som samfundsränta. Förskottskompletteringen sjönk

och med 32 procent under skatteåret 2010. Ökningen i kvarskatten

med hela 400 miljoner euro från föregående år.

återbäringar än förskottsåterbäringar ovanliga.
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MÅTTLIG UPPGÅNG I REDOVISNINGEN

Ökad redovisning till staten och kommunerna

förvärvs- och kapitalinkomstskatt som redovisades till staten ökade

Skatteförvaltningen redovisar de uttagna skatterna till de skat-

Omfattningen på utdelningen av de redovisade skatterna har fast-

med 227 miljoner euro (+ 3 %). Av de övriga skatterna steg re-

tetagare som tillhandahåller samhälleliga tjänster: staten, kom-

ställts för varje skattetagare. Under 2012 sänktes kommunernas

dovisningen av arvs- och gåvoskatten mest, den ökade med 114

munerna, Folkpensionsanstalten, församlingarna och skogsvårds-

och församlingarnas utdelning av samfundsskatteutfallet med totalt

miljoner euro (+ 28,9 %). Däremot minskade redovisningen av

föreningarna.

cirka 4 procentenheter.

samfundsskatten med 497 miljoner euro (-14,6 %).

År 2012 redovisades 50,3 miljarder euro i skattemedel till skat-

Den skatt som ska redovisas till staten steg till 26,5 miljarder

Det belopp som ska redovisas till kommunerna ökade till

tetagarna. Det redovisade beloppet ökade med måttliga 1,3 miljarder

euro. Uppgången var 898 miljoner euro (+ 3,5 %). Uppgången

19,3 miljarder euro. Ökningen var 237 miljoner euro (+1,2 %).

euro (+2,6 %) från året innan. Utvecklingen för olika skattetagar-

förklaras främst av de höga intäkterna av mervärdesskatten. Den

Redovisningen av den största skatten, dvs. kommunalskatten, steg

grupper och särskilt för olika skatteslag varierade dock kraftigt.
Nedgång i redovisningen av samfundsskatt,

REDOVISNINGAR TILL SKATTETAGARNA 2012

REDOVISNING AV SKATTEINTÄKTER 2008–2012

uppgång i mervärdesskatten
Mätt i euro ändrades redovisningen av samfundsskatter mest,

Skattetagare

då beloppet sjönk med 988 miljoner euro (−19 %). Den kraftiga

Staten

Milj. euro

Förändring
(%)

26 483

3,5

2008

48 487

3,5

7 857

3,0

2009

45 136

- 6,9

Milj. euro

Förändring
(%)

nedgången i redovisningen berodde till största delen på nedgången

förvärvs- och kapitalinkomstsskatt + källskatt

i förskottskompletteringar och i kvarskatten för skatteåret 2011.

samfundsskatt

2 914

- 14,6

2010

45 463

0,7

Förskottskompletteringen minskade med 458 miljoner euro och

mervärdesskatt

12 997

7,2

2011

48 998

7,8

kvarskatten med 227 miljoner euro. En tredjedel av nedgången i

övriga statliga skatter

2 715

12,1

2012

50 261

2,6

19 328

1,2

redovisningarna under 2012 berodde på att samfundens förskotts-

Kommunerna

skatter minskade med cirka 300 miljoner euro. Detta förklaras

kommunalskatt

16 847

3,8

främst med sänkningen av samfundsskattesatsen med 1,5 pro-

samfundsskatt

1 212

- 27,3

fastighetsskatt

1 270

5,9

Församlingarna

976

- 2,8

kyrkoskatt

878

0,8

centenheter.
Däremot ökade redovisningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatten med 954 miljoner euro (+ 3,6 %) och redovisningen av
mervärdesskatten med 873 miljoner euro (+ 7,2 %). Ökningen i redovisningen av förvärvs- och kapitalinkomstskatten beror främst på
den allmänna uppgången i lönenivån. Den ökade redovisningen av
mervärdesskatten förklaras dels med en uppgång i konsumtionen,
dels med en svag nedgång jämfört med året innan i återbäringen
av mervärdesskatten, som återspeglar exporthandeln.

SKATTETAGARNAS ANDELAR AV NETTOUTFALLET 2012
Milj. euro

%

98

- 26,2

Staten

26 483

52,7

3 446

4,8

Kommunerna

19 328

38,5

den försäkrades avgifter

1 791

5,7

Församlingarna

976

1,9

arbetsgivarens socialskyddsavgifter

1 655

3,8

FPA

3 446

6,9

27

- 7,8

27

0,1

50 261

2,6

samfundsskatt
FPA

Skogsvårdsavgifter
Skatter och avgifter sammanlagt

Skogsvårdsföreningarna
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med 623 miljoner euro. Ökningen dämpades dock av den svaga

av sjukvårdspremieprocenten och delvis även höjningen av dagpen-

De skatter som inte hade betalats av personkunder stod för

utvecklingen för samfundsskatten: redovisningen av samfundsskat-

ningspremieprocenten för företagare. Socialskyddsavgiftsprocenten

30 procent (1,2 miljarder euro) av skatteresterna. Av dessa var

ten minskade med hela 27,3 procent. Detta beror på en nedgång

ändrades inte.

750 miljoner euro kvarskatter. Företags- och samfundskundernas

i hela samfundsskatteutfallet och sänkningen av utdelningen till

obetalda skatter uppgick till 2,8 miljarder euro. Av detta belopp

kommunerna. Däremot ökade redovisningen av fastighetsskatten,

OBETALDA SKATTER PÅ 4,1 MILJARDER

bestod cirka 75 procent (2,1 miljarder euro) av mervärdesskatter

som ger stabila intäkter, med 70 miljoner euro (+ 5,9 %).

Beloppet av obetalda skatter, dvs. skatteresterna, uppgick till 4,1

och arbetsgivarprestationer.

Redovisningen till församlingarna minskade till 976 miljoner

miljarder euro i slutet av 2012. Trots skatteintäkternas relativt goda

Trots att skatteresterna ökade minskade de konkursansök-

euro. Orsaken till den svaga utvecklingen var samfundsskatten,

utveckling ökade skatteresterna med 186 miljoner euro jämfört med

ningar som gjordes av Skatteförvaltningen till 1 346 ansökningar

vars redovisning krympte med över 25 procent från 133 miljoner

föregående år (+ 4,8 %). Ökningen motsvarar cirka en halv procent

(-4,0 %).

euro till 98 miljoner euro. Redovisningen av den kyrkoskatt som

av det skatteutfall som har redovisats under året.

betalas av kyrkomedlemmarna ökade med en knapp procent till
878 miljoner euro.

Mervärdesskattens rester ökade med 81 miljoner euro, vilket

Effektiva betalningsanmärkningar

var mest av alla skatteslag. De skatterester som hänför sig till

Under 2012 insamlades skatterester till ett sammanlagt belopp av

Beloppet på de avgifter av skattenatur som redovisades till Folk-

förskottsskatt och kvarskatt steg med 49 miljoner euro, medan

1,5 miljarder euro, vilket var ungefär 100 miljoner euro mindre än

pensionsanstalten uppgick till 3,4 miljarder euro. Redovisningen

förskottsinnehållningarnas och socialskyddsavgifternas rester

året innan. Med egna åtgärder samlade Skatteförvaltningen in 1,2

ökade med 158 miljoner euro (+ 4,8 %). Redovisningen av de

ökade med sammanlagt 46 miljoner euro.

miljarder euro, vilket var 78 procent av de influtna skatteresterna.

försäkrades sjukförsäkringspremier ökade med 5,7 procent och

De övriga skatteresternas andel av ökningen var 10 miljoner

Bland Skatteförvaltningens egna åtgärder hörde betalningsan-

arbetsgivarnas socialskyddsavgifter med 3,8 procent. Bakom den

euro. Till de övriga skatterna hör bland annat fastighetsskatterna

märkningarna till de mest effektiva. De bidrog till att samla in 373

kraftigare utvecklingen för sjukförsäkringspremierna låg höjningen

samt arvs- och gåvoskatterna.

miljoner euro i rester. Via utsökningsverket inflöt 328 miljoner euro.
Under årets lopp genomfördes 18 844 betalningsarrangemang
med anknytning till skatter. Antalet betalningsarrangemang ökade

Milj. euro

1 547

37,9

Mervärdesskatter

1 618

39,6

Förskottsinnehållningar
och socialskyddsavgifter

839
79

emangen gällde skattebelopp på sammanlagt 215 miljoner euro.
Milj. euro

%

Inkomstskatter och
förskott på dessa

Övriga skatter

med cirka 18 procent jämfört med året innan. Betalningsarrang-

SKATTERESTERNAS UTVECKLING 2008–2012

SKATTERESTER ENLIGT SKATTESLAG 2012

2008

3 166

2009

3 575

2010

3 627

20,6

2011

3 898

1,9

2012

4 084

Genom betalningsarrangemangen inflöt 146,5 miljoner euro, vilket
var två miljoner euro mindre än året innan.
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75 SKATTEMILJONER MER FRÅN BYGGBRANSCHEN
I normala fall är försäljarna skyldiga att betala moms på de varor och
tjänster som de säljer. Vid försäljning av byggtjänster är momsskyldigheten
omvänd: då är det köparen som är skattskyldig. Lagstiftningsändringen ökade
momsintäkterna med 75 miljoner euro under året.

”Syftet med den omvända momsskyldigheten är att förbättra de

Vi gav synlig information om förändringen och handledde kun-

hederliga företagens konkurrenssituation. Målet är att förhindra

derna flitigt. Vi gav ett rekordstort antal förhandsavgöranden, som

situationer där ett företag lägger moms på priset på en byggtjänst,

styrde tillämpningen av den omvända momsskyldigheten. I nuläget

men inte deklarerar denna skatt till Skatteförvaltningen. I så fall

finns inga större problem i tillämpningen av lagen.”

drar köparen av en skatt som ingen har betalat i sin beskattning.
När lagen trädde i kraft gick vi igenom många tolkningsfrågor
som rörde detta ärende. Vi funderade bl.a. över vad som avsågs
med en byggtjänst eller med att tjänster säljs på annat sätt än tillfälligt. Vi satte oss även in byggbranschens terminologi och praxis.
I april 2012 genomförde vi en enkät bland bokföringsbyråer
och företag om den omvända momsskyldigheten. Enkäten visade
att de hade svårigheter med samma saker som vi.

PÄIVI TAIPALUS
ledande mervärdesskattesakkunnig

PÄIVI TAIPALUS
ledande mervärdesskattesakkunnig
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”

Vi utförde ett omfattande
arbete för en framgångsrik
förändring.”
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V I H A N D L E D E R K U N D E R N A AT T A G E R A R Ä T T

VI HANDLEDER KUNDERNA
ATT AGERA RÄTT

När det gäller skatteärenden strävar
Skatteförvaltningen efter att handleda
sina kunder redan på förhand. Med
kontrollen säkerställer vi att de uppgifter

SKATTERISKERNA UNDER KONTROLL

Nyhetsbrev och skatteinfo

Med skatterisk avses en risk att en kund handlar fel i skötseln av

Under 2012 lanserade Skatteförvaltningen ett e-nyhetsbrev för fö-

skatteärenden, t.ex. genom att låta bli att betala sin skatt.

retagare och bokföringsbyråer. Brevet tar upp aktuella ärenden för

Skatteförvaltningens mål är att hantera skatteriskerna ännu

företag, såsom ändringar i lagarna och tjänsterna. Nyhetsbrevet kom

bättre. Skatteförvaltningen identifierar skatterisker hos olika kund-

väl till pass: under det första året uppgick beställarna till över 8 000.

grupper och strävar efter att undanröja dessa risker i så stor mån

Skatteförvaltningen ordnar också informationsmöten runt om i

som möjligt. Metoderna kan omfatta t.ex. tjänster som underlättar

landet. Vid dessa möten får kunderna information om t.ex. aktuella

erbjöd vi ännu mer användarvänliga

skötseln av skatteärenden och som hjälper kunden på förhand.

beskattningsärenden, hur man lämnar en skattedeklaration samt om

tjänster via nätet.

Skatteförvaltningen håller på att överföra tyngdpunkten i sin verk-

e-kommunikationen. Möten anordnas bl.a. för bokföringsbyråer, fö-

samhet från retroaktiv kontroll till en föregripande handledning av

retagare, aktörer inom byggbranschen, pensionärer och skogsägare.

kunderna. Målet är att kunderna handlar rätt även i fortsättningen.

Under 2012 ordnades för första gången ett handledningsmöte

som har lämnats är riktiga. Under 2012

på estniska, vilket var avsett för företag som planerar att starta före-

BÄTTRE FÖREGRIPANDE RÅDGIVNING

tagsverksamhet eller som nyligen har inlett verksamhet i Finland.

Under de senaste åren har Skatteförvaltningen allt mer handlett

Efterfrågan på handledningen var uppenbart, eftersom antalet

sina kunder på förhand. Målet med den föregripande handled-

deltagare överskred förväntningarna.

ningen är att kunderna känner till sina rättigheter och skyldigheter
samt att de kan handla rätt och i tid.

UPPGIFTERNA GRANSKAS I SKATTEKONTROLLEN

Det finns ett stort handledningsbehov eftersom kundernas

Med skattekontrollen säkerställer man att kunderna har gett till-

skattemässiga situationer förändras, lagstiftningen förnyas och

räckliga och korrekta uppgifter för att verkställa beskattningen.

Skatteförvaltningens tjänster utvecklas hela tiden.

Kontrollen tryggar inflödet av skatteintäkter och upprätthåller skattesystemets trovärdighet. Kontroller utförs såväl vid beskattningen
som efteråt.
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Skatteförvaltningen lanserade ett e-nyhetsbrev för företagare
och bokföringsbyråer. För första gången anordnades även
handledning på estniska för nya företag.

Utredning av de uppgifter som kunderna har lämnat
I huvudsak grundar sig skattekontrollen på att sammanföra och
jämföra den information som har fåtts från olika källor. I skattekontrollen behandlas ett stort antal kunder samtidigt. Alla fall undersöks
först elektroniskt, efter vilket en del fall väljs ut för granskning av en
tjänsteman. Vid behov ber tjänstemannen om tilläggsutredningar
eller verifikat av kunden.
I kontrollen strävar man efter att agera på ett så smidigt sätt
som möjligt, sett ur kundens synvinkel. Med smidighet avses t.ex.
att kunden hörs per telefon i klara och enkla ärenden. Målet är

ÄNDRINGAR I BESKATTNINGEN VID SKATTEKONTROLLEN (GRUNDKONTROLLEN) UNDER SKATTEÅREN 2008–2011

		

1 216

906

1 041

8 609

114

70

99

3 301

Näringssammanslutningar

		

tillägg till inkomsterna

35

33

13

16

860

avdrag från inkomsterna

0,8

0,6

0,6

2

69

Näringsidkare

		
69

54

51

65

9 870

5

4

3

6

945

Jordbruksidkare
tillägg till inkomsterna

samt på att förenhetliga skattekontrollen. Läs mer om internpris-

avdrag från inkomsterna

		
37

32

32

37

7 420

4

5

5

6

1 688

Lön- och pensionstagare
tillägg till inkomsterna
avdrag från inkomsterna

		
294

258

256

283

71 497

23

13

16

18

4 206

45

45

48

50

8 063

8

4

4

8

1 044

Värdepappershandel (fysiska personer)

meddelat för skattekortet för 2012, för första gången överfördes till

ltillägg till överlåtelsevinsterna

den förhandsifyllda skattedeklarationen. Detta minskar kundernas

avdrag från överlåtelsevinsterna

behov av att korrigera sina skattedeklarationer.

		
172

stora och mellanstora företag, koncernernas interna prissättning

En nyhet var även att de resekostnader, som kunderna hade

2011
antal

903

avdrag från inkomsterna

övergång från pappersbehandling till en elektronisk process.

2011
milj. euro

avdrag från inkomsterna

tillägg till inkomsterna

Vad gäller skattekontrollen av personkunder förbereddes en

2010
milj. euro

tillägg till inkomsterna

förståeliga grunder för beskattningsbesluten är A och O.

sättning på sidan 5.

2009
milj. euro

Samfund

att handleda kunden att handla rätt i fortsättningen. Tydliga och
Under 2012 låg fokus i skattekontrollen av samfund särskilt på

2008
milj. euro

Skatteförvaltningen följer årligen det s.k. avtrycket av skattemyndigheten, dvs. hur mycket beskattningen har ändrats i samband med skattekontrollen. Definitionen av avtrycket ändrades för
skatteåret 2011. Detta ledde till en liten uppgång i avtrycket, men det är svårt att bedöma omfattningen på effekten.
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Allt mer jämbördiga skatterevisioner

På nätet

Skatt.fi är det sjunde mest kända webbvarumärket

Skatteförvaltningen utför även skatterevisioner där man granskar

Eftersom folk allt mer sköter sina ärenden via nätet, utvecklar

Det viktigaste redskapet i handledningen av kunderna är Skat-

beskattningen av enskilda kunder. Fokus för skatterevisionen har

Skatteförvaltningen framför allt e-tjänsterna. Målet är att erbjuda

teförvaltningens portal Skatt.fi. Under 2012 förbättrades portalen

legat på bekämpning av grå ekonomi.

e-tjänster till alla kundgrupper.

utifrån kundernas önskemål, bl.a. tillades en sökfunktion.

Under 2012 testades ett nytt system i skatterevisionen, med

År 2012 gjorde Taloustutkimus en enkät enligt vilken Skatt.fi

vilket man kan välja revisionsobjekten ännu mer enhetligt. Målet

var det sjunde mest kända finländska webbvarumärket. Skatt.fi

är att revisionen i ännu högre grad kan riktas mot de kunder som

gick upp en placering från året innan.

orsakar ett stort skattefel. Därtill kan Skatteförvaltningen agera snabbare och på en bredare front. Risken för att kunder som handlar
fel åker fast ökar.
Under året utförde Skatteförvaltningen sammanlagt 3 151 skat-

DEBITERADE SKATTER UTIFRÅN
SKATTEREVISIONERNA 2010–2012

terevisioner. Det sammanlagda antalet revisioner har minskats av

Miljoner euro

bl.a. pensionsavgången bland inspektörer, personalomsättningen

		

särskilt i de stora enheterna samt rekryteringen och utbildningen

Direkt beskattning

av nya inspektörer.

BÄTTRE TJÄNSTER
Skatteförvaltningens mål är att kunderna kan sköta sina skatteärenden smidigt och kostnadseffektivt. Tjänsterna utvecklas på så
sätt att det blir maximalt enkelt att anlita dessa.
Målet är att kunderna kan sköta vanliga skatteärenden via

2010

BESÖK PÅ PORTALEN SKATT.FI 2008–2012

2011

2012

195

219

146

Indirekt beskattning

54

47

26

Förskottsuppbörd

42

45

38

291

311

210

Totalt

Beloppet på de debiteringar som har gjorts utifrån skatterevisionerna har minskat särskilt
p.g.a. att beskattningen numera allt oftare korrigeras redan i samband med beskattningen
och inte vid retroaktiva skatterevisioner. Dessutom syns inte de revisioner som hänför sig
till internprissättning i statistiken över 2012, eftersom dessa utförs inom ramen för ett
annat projekt

Antal

2008

9 968 121

2009

11 333 508

2010

12 568 434

2011

13 366 191*

2012

15 516 956

*Baserar sig på en uppskattning, eftersom uppföljningen av antalet
besökare var bristfälligt till följd av förnyandet av portalen Skatt.fi.

nätet eller per telefon, och att de inte över huvudtaget behöver
besöka skattebyrån.
Skatteförvaltningen strävar efter att ytterligare beakta behoven hos olika kundgrupper. Kunderna tas med i utvecklingen av
tjänsterna genom att man t.ex. intervjuar dem eller observerar dem
under betjäningen.

ANTAL KONTROLLÅTGÄRDER 2010–2012
Antal

INTERNETRESPONS 2008–2012

		

2010

2011

2012

Skatterevisioner

3 552

3 428

3 151

2008

13 944

399

687

538

2009

14 936

2010

17 573

2011

16 717

2012

15 647

Tillsynsbesök
Granskningar av
jämförelseuppgifter
Totalt

17

425

267

3 968

4 540

3 956

Antal
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Under 2012 användes portalen Skatt.fi åtminstone sporadiskt

I december 2012 blev det möjligt att grunda ett aktiebolag via

Vi tydliggjorde skattekontoförfarandet och förenklade uppföljning-

av över hälften av de finländare som använder Internet varje vecka.

nätet. Ett bolag grundas i Skatteförvaltningens och Patent- och

en av situationen på skattekontot under 2012. Den största ändringen

Användningen av tjänsten låg på samma nivå som under det fö-

registerstyrelsens gemensamma Företagsdatasystem. I tjänsten

gällde betalning av återbäring från skattekontot. Om kunderna så

regående året. Varumärket Skatt.fi var uppskattat: 69 procent av

skapas t.ex. avtal om bolagsbildning och bolagsordningar.

önskar kan de spara sin återbäring på skattekontot och använda den

dem som kände till portalen gav den ett bra eller väldigt bra betyg.
11 procent gav ett dåligt eller väldigt dåligt betyg.

för att betala skatter och avgifter som förfaller till betalning senare.
Ökad användning av skattekontot
I Skatteförvaltningens Skattekonto-tjänst kan en kund deklarera

Möjlighet att skriva ut ett skattekort och att grunda

skatter på eget initiativ, bl.a. mervärdesskatt och arbetsgivarpres-

ett aktiebolag via nätet

tationer, samt följa upp situationen på sitt skattekonto.

I oktober 2012 öppnades en tjänst på Skatteförvaltningens portal

Antalet ärenden som sköttes och antalet deklarationer som

där en kund själv kan skriva ut ett skattekort och genast ta det i

lämnades in via Skattekontot fortsatte att öka under 2012. Antalet

bruk. Tjänsten fick ett fint mottagande: cirka hälften av dem som

besök i tjänsten för att sköta ärenden uppgick till 5,4 miljoner,

beställde ett skattekort via nätet skrev ut det själva.

och 2,2 miljoner periodskattedeklarationer lämnades in via

Från oktober kunde kunderna också meddela sitt kontonum-

tjänsten.

mer för skatteåterbäringar. Uppgifterna förmedlas helt och hål-

Hela 38 procent av alla periodskattedeklarationer gjordes via

let elektroniskt till Skatteförvaltningens system, vilket påskyndar

Skattekontot. Även den största delen (72 %) av de skatteutdrag som

handläggningen av meddelanden.

ges till kunderna via Skattekontot skickades endast på elektronisk väg.

”

En tjänst som möjliggör
att kunderna själva kan skriva
ut skattekort öppnades på
Skatteförvaltningens
portal.”

OLIKA FORMER AV BESTÄLLNINGAR AV SKATTEKORTSÄNDRINGAR 2009–2012
Antal

2009

2010

2011

2012

Byrå

580 281

518 429

533 682

533 537

0%

Telefon

511 509

474 665

489 763

503 333

2,8 %

		

Posten
E-tjänsten
Totalt

Förändring (%)

16 347

17 475

14 354

61 345*

327 %

421 351

493 018

618 940

653 085

5,5 %

1 529 488

1 503 587

1 656 739

1 751 300

5,7 %

*Under 2012 behandlades de ansökningar som gäller förskottsskatt i samma datasystem som skattekorten. Detta syns särskilt i antalet beställningar som har tagits emot per post.
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Skatteförvaltningen syns i sociala medier

ANMÄLNINGAR VIA FÖRETAGS- OCH ORGANISATIONSDATASYSTEMET 2008–2012
Antal

Under 2012 färdigställdes såväl riktlinjerna för sociala medier som
2008

2009

2010

2011

2012

Förändring (%)

förslaget om användning av sociala medier som en kanal för kom-

69 254

59 737

65 442

63 580

61 319

-3,56

munikation och kundservice. Riktlinjerna uppmuntrar de anställda

Ändrings- och nedläggningsanmälningar

155 743

158 609

153 579

163 237

164 646

0,86

Adress- eller kontaktuppgifts- ändringar

23 549

26 253

27 719

33 739

35 538

5,33

Under 2012 prövade Skatteförvaltningen för första gången på

2 460*

14 453

17 243

17 892

3,76

kundservice via en chatt. En chatt är ett effektivt redskap för att

E-etableringsanmälan för aktiebolag 					

31**

-

handleda kunderna, eftersom kundrådgivaren kan betjäna flera

16 913 453

- 4,11

Etableringsanmälningar

- av vilka elektroniskt*

Sökningar via informationstjänsten

16 540 219

17 295 427

17 358 241

17 637 677

att delta i de sociala medierna.

kunder samtidigt.
Via den populära chatten på Skatt.fi besvarades frågor om

*Tjänsten öppnades i november 2009. **Tjänsten öppnades 20.12.2012.

rundradioskatten vid årsskiftet 2012/2013. Tjänsten var populär
och fick beröm av kunderna för den moderna och snabba kund-

E-ANMÄLNINGARNAS ANDELAR 2009–2012

servicen. Därtill lästes de färdiga frågorna och svaren om rundra-

Procent

			2009

2010

2011

2012

dioskatten över 12 000 gånger under november.

Personkunder och företagare					
Andel som månatligen lämnade momsdeklarationer via nätet (av antalet kunder*)		

57 %

72 %

76 %

76 %

Myndigheternas gemensamma e-tjänster

Andel som månatligen deklarerade arbetsgivarprestationer via nätet (av antalet kunder*)		

66 %

68 %

70 %

66 %

Skatteförvaltningen deltar i den offentliga förvaltningens gemen-

Meddelanden om ändring av kontaktuppgifterna via nätet (andel av alla ändringar av kontaktuppgifter)

10 %

51 %

54 %

54 %

samma e-tjänster. Portalen Suomi.fi, som riktar sig till medborgarna,

Inkomstskattedeklarationer via nätet från näringsidkare och yrkesutövare samt öppna bolag
och kommanditbolag (andel av de returnerade deklarationerna)		

9%

19 %

26 %

26 %

Skattekortsändringar via nätet (andel av alla som har ansökt om skattekortsändring)		

28 %

33 %

37 %

37 %

Till exempel kan föreningar, små företag och hushåll beräkna

Andel som returnerade sin skattedeklaration via nätet (av alla som returnerade en deklaration)		

23 %

29 %

33 %

41 %

löner med tjänsten Palkka.fi. Palkka.fi kan t.ex. användas då man

Andel som anmält bankkontoändringar via nätet (av alla som gjort anmälan)		

23 %

27 %

32 %

53 %

anställer en barnskötare till hemmet eller då man låter utföra en

innehåller en sammanställning av den offentliga förvaltningens e-

Aktiebolag och andra samfund 				

renovering. Via Palkka.fi skickas uppgifter om hushållsavdrag direkt

Andel som månatligen lämnade momsdeklarationer via nätet (av antalet kunder*)		

72 %

84 %

85 %

87 %

Andel som deklarerade arbetsgivarprestationer (av antalet kunder*)		

75 %

76 %

78 %

81 %

Samfund som returnerade inkomstskattedeklarationen via nätet (andel av antalet kunder*)		

19 %

26 %

32 %

41 %

Andel som årligen deklarerade arbetsgivarprestationer via nätet (av antalet kunder*)		

74 %

77 %

81 %

83 %

E-skattekontoutdrag (andel av antalet kunder*)		

-

-

48 %

72 %

*Med antalet kunder avses det antal som ska returnera deklarationen i fråga.

tjänster. FöretagsFinland.fi erbjuder å sin sida tjänster till företagare.

till den förhandsifyllda skattedeklarationen.
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Per telefon

borttappade samtal. I den nya modellen styrdes samtalen först till

betjänas bl.a. arbetstagare som kommer till Finland, utländska

Under 2012 startade Skatteförvaltningen ett pilotprojekt där man

en person som hade rekryterats och utbildats för denna uppgift.

företagare och studeranden samt företag som anställer utländska

provar på ett eget servicenummer för bokföringsbyråerna. Målet

Om han eller hon inte kunde svara, styrdes samtalet till en mer

arbetstagare.

med pilotprojektet är att bedöma om det finns ett behov av ett eget

erfaren rådgivare. Den nya modellen visade sig vara effektiv, då

Under 2012 besöktes betjäningsstället av nästan 9 000 kun-

servicenummer och vad som krävs för att ta i bruk denna tjänst.

de som först svarade kunde sköta 62–70 procent av samtalen.

der. Antalet har nästan fördubblats från året innan. En orsak till

Testningen fortsätter till och med maj 2013.

Samtalen besvarades också snabbare och antalet borttappade

detta var det nya skattenummer som krävdes av anställda inom

samtal minskade.

byggbranschen.

Skattekonto-tjänsten. Enligt responsen har bokföringsbyråerna varit

Ärenden på byrån och via post

Guiderna för att fylla i skattedeklarationerna förnyades

väldigt nöjda med tjänsten.

Antalet telefonsamtal har varit färre än väntat. De flesta frågorna från bokföringsbyråerna gällde mervärdesbeskattningen och

Antalet besök vid skattebyråerna har minskat, eftersom kunderna

Under 2012 förnyades guiderna för att fylla i skattedeklarationerna

Vad gäller mervärdesbeskattningen testades å sin sida en ny

i allt högre grad sköter sina ärenden via nätet eller per telefon.

med tanke på kunderna. Sidantalet i guiderna minskades, layouten

tjänst med två faser. Tidigare låg utmaningen i att hantera det stora

Skatteförvaltningen inledde ett planeringsarbete som syftar till att

fräschades upp och texten gjordes mer lättförståelig. Målet var att

antalet telefonsamtal, de långa kötiderna och det höga antalet

minska antalet små verksamhetsställen under 2012–2015.

skapa ett användarvänligt och tydligt guideformat, som ännu bättre

Totalt 11 små verksamhetsställen med mindre än 10 anställda
stängdes runt om i Finland vid slutet av 2012. Betjäningsställenas
öppettider samordnades även.

ANTALET SAMTAL TILL DE LANDSOMFATTANDE
SERVICENUMREN 2009–2012
Antal

Inkomna
Besvarade

Ytterligare handledning till utländska medborgare

2009

2010

2011

2012*

1 330 159

1 410 470

1 711 561

2 444 584

In to Finland är FPA:s och Skatteförvaltningens gemensamma

963 585

945 098

1 068 370

1 780 722

betjäningsställe, som handleder utländska medborgare i ärenden
som gäller socialskyddet och beskattningen. Vid betjäningsstället

*Siffrorna för 2012 omfattade för första gången även de riksomfattande
servicenumren för skatteuppbörden.

handleder kunderna i att handla rätt. Även de brev som skickas till
kunderna gjordes tydligare.

”

Skatteförvaltningen
svarade på frågor om
rundradioskatten via

ANVÄNDNING AV HUSHÅLLSAVDRAG UNDER SKATTEÅREN 2008–2011
		 2008
Antal avdrag		

310 942

2009

2010

2011

Förändring (%)

360 800

369 437

401 613

8,7

Avdrag i snitt, euro		

705

1 083

1 105

1 186

7,4

Totalt avdragsbelopp, euro		

219 186 000

390 578 000

408 134 000

476 436 000

16,7

en chatt.”

22

41%

ALLT FLER LÄMNAR SIN SKATTEDEKLARATION PÅ NÄTET

ÅRET SOM GICK

”Vi skickar en förhandsifylld skattedeklaration till kunderna på

Vi utvecklar våra tjänster så att kunderna ska kunna sköta sina

våren. De flesta behöver inte alls korrigera sin skattedeklaration. De

skatteärenden så smidigt som möjligt. Vårt mål är att man bara ska

som korrigerar sin deklaration gör det allt oftare via nätet.

behöva besöka skattebyrån vid ett fåtal tillfällen.

Målet för tjänsten Skattedeklaration på nätet överskreds
med bred marginal under 2012. Totalt 41 procent av dem som
korrigerade sin skattedeklaration gjorde det på elektronisk väg.
Tjänsten hade 113 800 fler användare än under 2011.

Målet för 2012 var att höja antalet personer som lämnar in sin
deklaration på nätet från 451 300 till 525 000 kunder. Vi nådde

Vi sparar även på kostnaderna och effektiviserar vår verksamhet
då kunderna sköter sina skatteärenden via nätet.”

målet med bred marginal, eftersom 565 259 personer korrigerade
sin skattedeklaration på nätet.
I syfte att locka kunder till tjänsten sjösatte vi en omfattande
marknadsföringskampanj. Dess målgrupp utgjordes särskilt av
medelålders män som tidigare hade returnerat sin skattedeklaration per post.
De flesta korrigeringarna gällde resekostnader och hushållsavdrag. Av de personer som lämnade in en deklaration var 75 procent
väldigt nöjda med tjänsten. Enligt dem går det snabbt och enkelt
att deklarera på nätet. Uppfattningen om att skatteärenden är en
svår sak kom på skam.

MERJA KANGAS
kommunikationschef

MERJA KANGAS, kommunikationschef
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ÅRET SOM GICK

”

Det går snabbt och
enkelt att deklarera
på nätet.”
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I NÄRBILD
FOKUS PÅ GRÅ EKONOMI

Med grå ekonomi avses försummelse av de lagstadgade avgifterna och
skyldigheterna. Grå ekonomi minskar samhällets skatteintäkter och försämrar
konkurrensmöjligheterna för företag som bedriver laglig verksamhet.
Skatteförvaltningen bekämpar grå ekonomi genom bl.a. skatterevisioner,
kampanjer samt genom att handleda och övervaka kunderna.

REVISIONER OCH INFORMATIONSFÖRMEDLING

Skattenummer för alla som arbetar på ett bygge

Under 2012 utförde Skatteförvaltningen 3 151 skatterevisioner.

Under 2012 tog man i bruk ett skattenummer för att bekämpa grå

Grå ekonomi avslöjades vid 725 tillfällen. Cirka 34 procent av den

ekonomi. I augusti öppnades ett offentligt skattenummerregister, till

arbetstid som användes för revisioner utnyttjades för kontroller av
grå ekonomi. Skatteförvaltningen bekämpar också grå ekonomi
genom att göra polisanmälningar bl.a. om skattebedrägerier.
Skatteförvaltningen har en Enhet för utredning av grå ekonomi,
som producerar och delar information om grå ekonomi. Enheten
utarbetar information om olika fenomen, men utreder även enskilda
organisationers verksamhet. Läs mer om utredningsenhetens
verksamhet på sidan 34.
Dessutom deltar även Skatteförvaltningen i polisens kampanj
Harmaa talous – musta tulevaisuus, som strävar efter att uppmuntra
de unga att fundera på hur grå ekonomi påverkar deras liv.

HANDLEDNING OCH ÖVERVAKNING INOM BYGGBRANSCHEN
Bekämpandet av grå ekonomi har effektiviserats, särskilt inom
branscher som är förknippade med stora skatterisker. Byggbranschen är riskbenägen vad gäller grå ekonomi, eftersom den är
projektartad, har ett stort behov av arbetskraft och ofta omfattar
långa underleverantörskedjor.

GRANSKNINGAR AV GRÅ EKONOMI 2010–2012
		

2010

2011

2012

Skattegranskningar, antal

3 552

3 428

3 151

719

732

725

–

412

267

- svarta löner

47

42

48

- ej redovisad försäljning (inkl. moms)

51

65

55

- förtäckt utdelning till ett bolag

13

14

7

- förtäckt utdelning till delägare

32

29

28

- granskade företag i den grå ekonomin
Granskning av byggbranschens
jämförelseuppgifter, st.
Avslöjad grå ekonomi, miljoner euro

70

57

61

- förskottsuppbörd

17

13

17

- moms

24

15

14

- direkta skatter

29

29

26

3 687

7 002

5 902

64

50

40

Debiteringsförslag, miljoner euro

Verifikat med felaktigt innehåll
- antal verifikat, antal
- verifikatens värde milj. euro

FOKUS PÅ GRÅ EKONOMI

Alla som arbetar inom byggbranschen tilldelades
ett skattenummer, och de ska vara införda i det offentliga
skattenummerregistret. På byggena tog man i bruk personkort
med ett foto och skattenummer.

vilket varje person som arbetar inom byggbranschen ska föras in.

skatteåret 2011 från utländska medborgare som bor i Eurajoki,

I september fastställdes det att ett personkort med skattenummer

Raumo och Björneborg nästan 19,8 miljoner euro.

och foto ska användas på nya byggen.
Skattenummerregistret fungerar som ett verktyg vid skattekon-

Byggbranschen reagerade långsamt på ändringar

”

trollen, eftersom man via registret kan granska om uppgifterna om

Skatteövervakningsprojektet inom byggbranschen Raksa avsluta-

Inom byggbranschen

en person som arbetar på ett bygge stämmer överens med Skat-

des i slutet av 2012. Projektet utvecklade skattekontrollen av bygg-

teförvaltningens uppgifter.

branschen och den utländska arbetskraften samt effektiviserade

övergår man till elektronisk

Skatteförvaltningen informerade aktivt om ärendet under hela

bekämpningen av grå ekonomi. Under femårsperioden färdigställ-

året. Fram till slutet av året hade 231 000 personer förts in i regist-

des sammanlagt 3 525 skatterevisioner inom ramen för projektet,

ret, av vilka 25 000 var utländska medborgare. Antalet motsvarade

och skatter debiterades till ett belopp av över 200 miljoner.

Skatteförvaltningens förväntningar.
Skatteförvaltningen är närvarande på byggena

I november 2012 ordnades en riksomfattande Raksa-vecka
tillsammans med Regionförvaltningsverket och Pensionsskyddscentralen. I samband med besöken vid byggena handledde man

Skatteförvaltningen har handlett arbetstagare och företag, bl.a. vid

aktörer inom byggbranschen i ibruktagandet av skattenumret och

kärnkraftsbygget i Olkiluoto, där den största delen av kunderna är

i det framtida utvidgade anmälningsförfarandet.

utländska. Vid bygget har man bl.a. ordnat informationstillfällen

Förberedelserna för lagstiftningsändringarna hade gått framåt

och en skattejour en gång per månad. Eftersom bygget har varit i

relativt långsamt vid byggena: frivilliga åtgärder med tanke på den

funktion redan i flera års tid, har beskattningsärenden blivit bekanta

framtida lagstiftningen var i användning vid endast 25 procent av

för den största delen av arbetstagarna. Under 2012 gavs rådgivning

de granskade byggena. Till följd av lagändringarna måste bygg-

särskilt om skattenumret.

branschen övergå till en elektronisk övervakning av arbetskraften

Bygget i Olkiluoto syns även i inflödet av kommunalskatt i närkommunerna. Till exempel var inflödet av kommunalskatt under

och arbetstiden. Endast 22 procent av byggena använde dock ett
elektroniskt passagekontrollsystem.
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övervakning av byggen
och uppföljning
av arbetstiden.”
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EN BRA ARBETSGIVARE OCH
SAMARBETSPARTNER

Skatteförvaltningen uppnår sina
mål tack vare dess kompetenta och väl

S K AT T E B E TA L A R E

mående personal samt dess intressentgrupper.
Vi samarbetar bl.a. med myndigheterna och
bokföringsbyråerna. Skatteförvaltningen skaffar

Enheten för gemensamma tjänster

Informationsförvaltningsenheten

PERSONBESKATTNINGSENHETEN

FÖRETAGSBESKATTNINGSENHETEN

SKATTEREVISIONSENHETEN

SKATTEUPPBÖRDSENHETEN

information och delar erfarenheter inom ramen
för det internationella samarbetet.

Förvaltningsenheten

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt
Centralskattenämnden

Skatterättelsenämnderna

Enheten för utredning av grå ekonomi

Kommunikationsenheten

Enheten för intern revision

Stabs-och rättsenheten

G E N E R A L D I R E K T Ö R E N
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Personbeskattningen verkställs nu i en riksomfattande enhet,
tidigare ansvarade de regionala skatteverken för denna beskattning.
Ett aktiebolags hemort påverkar inte heller längre var dess
beskattning sköts.

EN RIKSOMFATTANDE ORGANISATION

av grå ekonomi samt Enheten för bevakningen av skattetagarnas

Verksamhetshelheten under kontroll

Skatteförvaltningens riksomfattande enheter sköter beskattningen.

rätt.

Skatteförvaltningens verksamhet utgörs av processer. Processerna

• Personbeskattningsenheten ansvarar för beskattningen
av personkunder samt rörelseidkare och yrkesutövare.

Dessutom har Skatteförvaltningen en Centralskattenämnd som

är åtgärdskedjor, som rör sig över enhetsgränserna. När en process

ger förhandsavgöranden och skatterättelsenämnder som handläg-

styrs som en helhet, tryggar man att helheten hålls under kontroll.

• Företagsbeskattningsenheten sköter beskattningen
av aktiebolag och andra samfund.

ger rättelseyrkanden.

• Skatterevisionsenheten utför skatterevisioner
och övervakar den interna handeln i EU.

Mot en riksomfattande beskattning

• Skatteuppbördsenheten sköter de uppgifter som hänför
sig till betalning, återbäring och redovisning av skatter.

tion på ett riksomfattande plan: riksomfattande enheter har ersatt

Var och en av dessa enheter har en styr- och utvecklingsenhet som
befinner sig i Helsingfors. De egentliga beskattningsuppgifterna
sköts vid de verksamhetsenheter som finns runt om i Finland.

Under de senaste åren har Skatteförvaltningen förnyat sin organisade regionala skatteverken. I den nya organisationen är det möjligt
att sprida arbetet till hela landet på ett flexibelt sätt. Samtidigt kan
man även samla uppgifter regionalt eller nationellt, och på så sätt dra
nytta av kompetensen i större utsträckning. Ett ytterligare mål med

Skatteförvaltningen har även tre enheter, som betjänar de andra
enheterna.

den nya organisationen är att förbättra enhetligheten i beskattningen.
Den sista fasen av reformen av Skatteförvaltningens orga-

• Förvaltningsenheten sköter personal- och ekonomiförvaltningen samt andra administrativa uppgifter

nisation genomfördes i början av 2012, då den riksomfattande

• Informationsförvaltningsenheten ansvarar för de
informationstekniska tjänsterna.

skatteverken, som tidigare ansvarade för beskattningen av person-

• Enheten för gemensamma tjänster utvecklar och
samordnar bl.a. de tjänster som är avsedda för kunderna
och hanteringen av skatterisker.

Skatteförvaltningen har kärnprocesser och stödprocesser. Kärnprocesserna utgörs av alla kedjor som hänför sig till verkställandet

Personbeskattningsenheten inledde sin verksamhet. De regionala
kunder, lades samtidigt ned.
Från 2012 inverkar inte aktiebolagens hemort längre på var
bolagets beskattning sköts. Tidigare ansvarade företagsskattebyrån

Skatteförvaltningen omfattar även Stabs- och rättsenheten, Enheten

i hemkommunen för beskattningen. I den nya modellen kan beskatt-

för intern revision, Kommunikationsenheten, Enheten för utredning

ningen av ett bolag skötas där det finns mest kompetens och resurser.

av beskattningen och som betjänar Skatteförvaltningens kunder.
• Beskattningsprocessen börjar med att en grund för att
betala skatt uppkommer hos en kund och slutar då en
kunds skatteärenden har skötts.
• Inom processen Föregripande handledning och rådgivning
handleder vi kunderna.
• Processen Hantering av dataflödena omfattar insamling
och distribution av information samt hantering av
informationskvaliteten och -integriteten.
• Inom processen Hantering av penningflödena genomför
vi en övergripande styrning av penningflödena
i beskattningen.
Stödprocesserna skapar förutsättningar för kärnprocessernas
verksamhet. Stödprocesserna omfattar bl.a. hantering av informationsteknik och verksamhetslokaler.
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Skatteförvaltningen förberedde sig för en reform

I och med pensionsavgången har personalen minskat med

av datasystemen

över 1 000 årsverken under 2005–2012. Samtidigt har Skatte-

En central del av beskattningen är att behandla data. Under

förvaltningen dock skött nya uppgifter och betjänat fler kunder.

2012 beredde Skatteförvaltningen en reform av datasystemen för

Man strävar efter att minska beskattningskostnaderna bl.a.

beskattningen. Cirka 70 datasystem som används i beskattningen

genom att utveckla e-tjänsterna och nya tjänster samt genom

ska ersättas med en tillämpningsprogramvara. Beredningen av

att automatisera verksamheten. Skatteförvaltningens mål är att

konkurrensutsättningen pågick i praktiken under hela 2012. Pro-

digitalisera beskattningsprocesserna så att uppgifterna behand-

jektet avslutas före utgången av 2018.

las i elektroniskt format. Även övergången till en riksomfattande

Parallellt med projektet fokuserade Skatteförvaltningen på att
upprätthålla de nuvarande systemens funktionssäkerhet. Datasystemen förnyades med anledning av lagstiftningen, nya e-tjänster

organisation och undvikandet av överlappande funktioner har en
effektivare verksamhet som mål.

FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETSUTGIFTERNA 2010–2012
1 000 euro

2010

2011

2012

249 455

251 194

252 873

26 007

27 220

27 615

109 961

115 513

120 143

1 256

1 114

1 065

386 678

395 040

401 695

		

Utgifter
- avlöningar *)
- hyror
- övriga konsumtionsutgifter
- investeringar
Totalt

Inkomster som intäktsförs på verksamhetsutgiftsmomentet

Lagringstjänsten frigjorde arbetskraft till mer

- avgiftsbelagd verksamhet

3 243

3 518

3 433

och de system som hänför sig till bekämpning av grå ekonomi

krävande uppgifter

- övrig finansiering

2 080

2 258

3 451

orsakade ett förändringsbehov.

Skatteförvaltningen lägger ut sina stöduppgifter då det är förnuftigt

5 324

5 776

6 884

Nettoutgifter (+) / -inkomster (-)

381 355

389 265

394 811

Budgeterat

och ändringar i verksamheten. Bland annat rundradioskatten

Vad gäller inkomstbeskattningen av aktiebolag övergick Skatteförvaltningen från att handlägga papper till elektroniskt arbete

ur ett totalekonomiskt perspektiv och då man kan trygga funktionssäkerheten.

och överförde därtill alla nödvändiga uppgifter till digitalt format.

Till exempel skattedeklarationer som har lämnats in på papper

En annan stor förändring var ibruktagandet av det gemensamma

ska sparas snabbt i databasen. I syfte att uppnå effektivitet köper

eurobetalningsområdet (SEPA) och de nödvändiga ändringarna i

Skatteförvaltningen lagringstjänster av en extern serviceleverantör.

Skatteförvaltningens system.

På så sätt kan den egna personalens arbetsinsats användas för

Totalt

395 311

398 683

410 620

Ändringar i de överförda anslagen

13 956

9 418

15 809

Besparingar 31.12.

24 151

33 569

49 378

*FPA: s dag- och föräldrapenningar intäktsförda.

arbete som kräver beskattningsexpertis.

EFFEKTIVARE BESKATTNINGSARBETE

VERKSAMHETSUTGIFTERNA ENLIGT UTGIFTSSLAG 2012

Skatteförvaltningen strävar efter att bedriva en produktiv och lön-

15,8 miljoner i besparingar

sam verksamhet. Produktiviteten mäts i antalet prestationer per års-

Skatteförvaltningens nettoutgifter 2012 uppgick till 394,8 miljoner

verke. Lönsamheten anger i sin tur hur mycket en prestation kostar.

euro. I statsbudgeten och i tilläggsbudgeten för 2012 hade man

Personalutgifter

64,9

IT-utgifter: systemarbete,
hårdvara och mjukvara

19,7

Under 2012 förbättrades Skatteförvaltningens produktivitet

reserverat 410,6 miljoner euro i anslag för verksamhetsutgifterna,

med 3,8 procent och lönsamheten med 3,3 procent. Båda siff-

vilket innebär att Skatteförvaltningen sparade sammanlagt 15,8

rorna förbättrades alltså avsevärt, vilket berodde på färre årsverken

miljoner euro. Sammanlagt 49,4 miljoner euro av anslagen för

än planerat och ett ökat antal kunder.

tidigare år överförs till 2013.

%

Fastighetsutgifter

8,1

Postning och tryckning

3,9

Övriga utgifter

3,4
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De nominella nettoutgifterna ökade med 1,4 procent jämfört

Skatteförvaltningens IT-utgifter ökade med 1,4 procent, och

med föregående år. Personalutgifterna ökade med 0,7 procent

fastighetsutgifterna steg med 2,7 procent. Reseutgifterna ökade

från året innan. Personalutgifterna ökade även om antalet anställda

med 13 procent jämfört med föregående år. En stor del av ökningen

minskade. Detta beror delvis på löneförhöjningar, men framför allt

berodde på större användning av personalbiljetter.

på ändringarna i tjänstestrukturen. Antalet rutinuppgifter minskar

Verksamhetsintäkterna steg med 19,1 procent, men merpar-

och fler anställda behövs för mer krävande uppgifter, och de har

ten av ökningen berodde på de andelar som anvisades av andra

även en högre lönenivå.

ämbetsverk för samfinansierade projekt. Den avgiftsbelagda verksamheten låg på samma nivå som 2011.

VI SATSAR PÅ PERSONALENS VÄLBEFINNANDE

SKATTEFÖRVALTNINGENS KOSTNADER 2008–2012

Skatteförvaltningens arbetsgivarlöfte fastställdes i februari 2012.
Milj. euro

2008

381,8

2009

377,2

2010

380,1

2011

392,4

2012

397,8

Personkunder

1. I Skatteförvaltningen håller du en nyckelposition
och är med där det händer: ditt arbete syns och har
en omfattande verkan.
2. I Skatteförvaltningen arbetar du i en modern

en uppskattad medlem av arbetsgemenskapen

30,8

Jordbruksidkare

3,7

Företagskunder

16,1

Samfundskunder

37,6

Övriga kunder*

11,8

*Kostnaderna för gruppen övriga kunder inkluderar kostnaderna för att betjäna
datatjänstkunder och bevaka skattetagarnas rättsliga intressen, fastighetsbeskattningen,
arvs- och gåvobeskattningen samt beskattningen av andra mindre skatter.

ANTALET ANSTÄLLDA OCH ÅRSVERKEN 2008–2012

2008

5 930
5 757

2009

5 663
5 595

2010

5 466
5 336

2011

5 367
5 229

2012

5 322
5 130
Antal anställda

Årsverken

vara. Vi gav tre löften:

3. Skatteförvaltningen litar på dig och betraktar dig som

%

29

Löftet ger en bild av hurudan arbetsgivare Skatteförvaltningen vill

serviceorganisation med fokus på framtiden.
KOSTNADER ENLIGT KUNDGRUPP 2012
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arbetade 5 322 personer vid Skatteförvaltningen, vilket är 0,8
procent mindre än året innan. Personalen har minskat med i snitt
2,7 procent per år sedan 2008.
Skatteförvaltningens mål för 2012 var 5 267 årsverken. Målet
uppnåddes, eftersom det sammanlagda antalet årsverken uppgick
till 5 130 år 2012.
Under de senaste åren har stora ändringar ägt rum i personalens åldersstruktur. Andelen anställda över 54 år har ökat från 33,3

Skatteförvaltningen startade i juni 2012 HRD-programmet för

procent till 39,1 procent under de fem senaste åren. År 2012 stod

hantering av personalresurser. Syftet med programmet är att

de anställda som var äldre än 60 år för 17,4 procent av personalen,

säkerställa att Skatteförvaltningen har en tillräcklig, kompetent

medan de anställda som var yngre än 35 år uppgick till 12,8 procent.

och väl mående personal med förändringsförmåga med tanke på

Förvaltningens långsiktiga mål är att balansera åldersstrukturen ge-

resultatet och målen.

nom att rekrytera unga personer. Samtidigt måste man även värna
om den nuvarande personalens arbetsförmåga.

Antalet anställda minskade

Av Skatteförvaltningens personal är mer än tre fjärdedelar kvin-

I enlighet med planerna fortsatte antalet anställda och årsverken

nor. Männens och kvinnornas andel av personalen har hållits på

vid Skatteförvaltningen att sjunka under 2012. I slutet av 2012

nästan samma nivå redan i flera år.
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Vi utvecklar personalens kunnande

utbildningar och inlärning i arbetet. Detta syntes i en ökad po-

De anställda var allra nöjdast med möjligheten att kombinera

Skatteförvaltningens mål är att förbättra personalens kompe-

pularitet för studiecirklar och utbildningar som är anpassade för

arbetet med privatlivet, arbetsutmaningen, rättvisan i kollegornas

tensnivå. Personalens kompetens stöds med bl.a. utbildningar,

en skattebyrå.

bemötande samt arbetsplatsens trygghet. Hela 81 procent av dem

personalrotation samt andra metoder för inlärning i arbetet. Skat-

Under 2012 anordnades 897 utbildningar vid Skatteförvalt-

teförvaltningen använder även mentorskap, där en erfaren anställd

ningen, av vilka 569 var inriktade på beskattning. De flesta utbild-

handleder en mindre erfaren person.

som svarade var nöjda eller väldigt nöjda med kombinationen av
arbete och privatliv.

ningarna var kortkurser som varade i cirka en dag. De nätkurser

Rättvisan i chefernas bemötande, kombinationen av arbete

De anställda uppmuntras att studera, och ny mer högutbildad

som leddes av en utbildare uppgick till 81 vid Skatteförvaltningen.

och privatliv samt arbetsgivaranseendet har utvecklats mest sedan

personal rekryteras. Under 2012 hade 39,7 procent av personalen

Flerformskurserna, dvs. kombinationer av nät- och kortkurser, var

2005.

avlagt en högskoleexamen. 37,7 procent hade avlagt en examen

37. De öppna självstudiekurserna på nätet var 71 till antalet och

på lägsta högre nivå (t.ex. en merkonomexamen).

besöktes sammanlagt 10 740 gånger.

Under 2012 utvecklade Skatteförvaltningen utbildningsutbudet vad gäller kommunikation, förvaltning och tjänster i syfte att

Personalen är nöjd med kombinationen av arbete och fritid

stöda beskattningens kärnverksamhet. Det gemensamma utbild-

Skatteförvaltningens arbetstillfredsställelseindex har stigit en aning

ningsutbudet stöder utvecklingen av en enhetlig och mångsidig

i flera års tid. Under 2012 låg indexet på 3,44 på en skala mellan

kompetens.

1 och 5.

Vid utbildningarna användes allt fler videon, som kan ses

Jämfört med året innan ökade tillfredsställelsen med ledarska-

från den egna arbetsstationen. Tyngdpunkten på utbildningen

pet i sin helhet. Särskilt ökade tillfredsställelsen med chefernas

har överförts från omfattande helheter till s.k. skräddarsydda

respons och rättvisan i chefernas bemötande.

PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING 2012

PERSONALENS UTBILDNINGSFÖRDELNING 2012

GENOMFÖRANDE AV ENSKILDA KURSER 2010–2012
Antal

Ålder, år

Antal

Grundnivå

4,5 %

15–24

54

Mellannivå

12,7 %

Flerformskurser

37,7 %

Kortkurser
Nätkurser som leddes av en utbildare

625

Lägsta högre nivå

35–44

872

Lägre högskolenivå

17,7 %

45–54

1 690

Högre högskolenivå

21,5 %

över 54-åringar

2 081

Forskarutbildning

25–34

0,5 %

2012

2010

2011

1 454

1 533

604

23 351

23 551

21 951

1 113

831

656

Dessutom besöktes de öppna nätkurserna sammanlagt 10 740 gånger under 2012.
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Mångsidiga förmåner för personalen

från sina arbetsdatorer och skriva snabbmeddelanden till varandra.

minskar även energikonsumtionen och bidrar på så sätt till att

Skatteförvaltningen erbjuder mångsidiga förmåner till sin personal.

VYVI effektiviserar arbetsdagen och underlättar kommunikationen

Skatteförvaltningens miljömål uppnås. Personalen spelar en viktig

Olika former av flexibla arbetstider används, vilket ger möjlighet att

med andra. Tjänsten fick en stor mängd positiv respons av pilotan-

roll i utvecklingsarbetet av konceptet.

främja balansen mellan arbete och fritid. Även den högklassiga

vändarna, och den tas i bruk i bred skala under 2013.

företagshälsovården stöder arbetsförmågan.

I framtiden kan man även arbeta på ett annat ställe än på

Planeringen av framtidens arbetslokaler startade vid Skatteför-

ett kontor. De nya informationssäkerhetslösningarna, de bärbara

Skatteförvaltningen stöder personalmåltiderna och erbjuder

valtningen under hösten 2012. Framtidens kontor innehåller inte

arbetsstationerna och det elektroniska beskattningsförfarandet ger

personalbiljetter, med vilka man kan betala en del av arbetsresorna.

personliga arbetsrum eller öppna kontor av den gamla modellen.

dock möjlighet till distansarbete vid Skatteförvaltningen. Under

Motions- och kultursedlarna stöder fritidsaktiviteter som motione-

Däremot är kontoret en multifunktionell miljö, med olika utrymmen

2012 färdigställdes en intern anvisning om distansarbete, som

ring, kultur och underhållning.

för olika situationer. Arbetspunkterna finns i de gemensamma

kommer att testas under 2013.

teamutrymmena. Nära dessa finns platser dit man kan dra sig

I framtiden utförs arbetet på ett nytt sätt

tillbaka, förhandla eller ringa samtal.

Under 2012 testade Skatteförvaltningen statens nya kommunika-

Syftet med konceptet är att leta efter kostnadseffektiva lös-

tionsredskap VYVI. Med tjänsten kan de anställda hålla e-möten

ningar som lämpar sig för framtidens sätt att arbeta. Utrymmena

RESULTAT AV ENKÄTEN OM ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSEN VID
SKATTEFÖRVALTNINGEN OCH INOM HELA STATSFÖRVALTNINGEN 2012
Skatteförvaltningen
			

Staten

Ledarskap

3,44

3 ,45

Innehåll och utmaning i arbetet

3,65

3,69

Lön		

2,92

2,85

Stöd för egen utveckling

3,29

3,18

Arbetsmiljö och samarbete

3,70

3,77

Arbetsförhållanden

3,71

3,57

Informationsspridning

3,16

3,06

Arbetsgivarbilden

3,44

3,25

Totalt

3,44

3,39

Skala från 1 till 5, 1 = mycket missnöjd och 5 = mycket nöjd

RESULTAT AV ENKÄTEN OM ARBETSTILLFREDSSTÄLLELSEN VID SKATTEFÖRVALTNINGEN 2008–2012
		 2008

2009

2010*

2011*

2012*

Ledarskap		3,41

3,45

3,39

3,40

3,44

Innehåll och utmaning i arbetet		

3,68

3,69

3,64

3,64

3,65

Lön		2,89

2,98

2,91

2,92

2,92

Stöd för egen utveckling		

3,36

3,38

3,24

3,27

3,29

Arbetsmiljö och samarbete		3,65

3,68

3,69

3,69

3,70

Arbetsförhållanden		3,64

3,62

3,70

3,71

3,71

Informationsspridning		3,21

3,22

3,20

3,16

3,16

Arbetsgivarbilden		 3,4

3,39

3,41

3,44

3,44

*Barometern förnyades 2010 och resultaten efter detta år är inte helt jämförbara med tidigare års resultat.
Skala från 1 till 5, 1 = mycket missnöjd och 5 = mycket nöjd
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LEDNINGSGRUPPEN STYR VÅR VERKSAMHET
Skatteförvaltningens verksamhet styrs av ledningsgruppen, utvecklingsledningsgruppen och delegationen. Skatteförvaltningens led-

SKATTEFÖRVALTNINGENS LEDNINGSGRUPP

ningsgrupp svarar för Skatteförvaltningens strategiska ledande och
beslutsfattande samt fungerar som den högsta styrgruppen för den
operativa verksamheten. Utvecklingsledningsgruppen beslutar å sin
sida om datasystems- och IT-teknikprojekt för Skatteförvaltningen.
Skatteförvaltningen har därtill en delegation till stöd för sin
strategiska planering, vilken funderar på Skatteförvaltningens
utvecklingsriktningar och handlingslinjer. Delegationen behandlar

generaldirektör
Pekka Ruuhonen

överdirektör (tidsb.)
Sanna Alamäki
Företagsbeskattningsenheten

dataförvaltningsdirektör
Markku Heikura
Informationsförvaltningsenheten

överdirektör
Heli Lähteenmäki
Personbeskattningsenheten

Skatteförvaltningens viktigaste planerings- och uppföljningshandlingar. Inom delegationen förs även en diskussion om frågor som
påverkar Skatteförvaltningens verksamhetsmiljö.
Skatteförvaltningens generaldirektör Mirjami Laitinen gick i pension i slutet av 2012. Under hösten 2012 vikarierades hon av Pekka
Ruuhonen som tillträder som generaldirektör i början av 2013.

SKATTEFÖRVALTNINGENS DELEGATION
• Ordförande:
Lasse Arvela, avdelningschef, överdirektör,
finansministeriet
• Pekka Ruuhonen, generaldirektör,
Skatteförvaltningen
• Mika Jokinen, skattespecialist,
Finlands Näringsliv EK
• Timo Kietäväinen, vice vd,
Finlands kommunförbund
• Vesa Korpela, direktör för juridiska ärenden,
Skattebetalarnas centralförbund rf
• Helena Pentti, ekonom,
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
• Lauri Taro, konsultativ tjänsteman,
finansministeriet
• Kirsi Huhtamäki-Nasri, ordförande,
Beskattningstjänstemannaförbundet rf

överdirektör
Juha Lindgren
Enheten för
gemensamma
tjänster

direktör för den
interna revisionen
Raija Hätinen
Enheten för
intern revision
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direktör
Janne Marttinen
Enheten för
utredning av
grå ekonomi

Skatteförvaltningens
controller
Keijo Vehmas
Stabs- och
rättsenheten

projektchef för
driftsättningsprojektet
för processtyrning
Tiina-Liisa Huhtanen
Enheten för
gemensamma tjänster

strategidirektör
Arto Pirinen
Stabs- och
rättsenheten

chef för
personaltjänster
Johanna Ollila
personalrepresentant

kommunikationsdirektör
Martti Lahti
Kommunikationsenheten
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förvaltningsdirektör
Kari Huhtala
Förvaltningsenheten

överdirektör
Anita Wickström
Skatterevisionsenheten

skatteöverombudsman
Timo Räbinä
Enheten för bevakning
av skattetagarnas
intresse

På bilden saknas: överdirektör Jukka Kauppila, Skatteuppbördsenheten
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SAMARBETE MED INTRESSENTGRUPPER

fenomen inom grå ekonomi. Under 2012 färdigställde enheten
56 utredningar, översikter och utlåtanden. Årligen färdigställs
två periodiska publikationer. Under 2012 presenterades bl.a. en
av de största riskzonerna inom grå ekonomi: beskattningen av
utländska företag.
Under 2012 utökade Skatteförvaltningen även den statistik som
publiceras på dess webbsidor. De viktigaste tabellerna, som tidigare
gavs ut på papper, publicerades på portalen Skatt.fi.

Skatteförvaltningen samlar in information av andra

randerapporter utarbetas bl.a. för Tullen, polisen, Pensionsskyddscentralen, utsökningsmyndigheten och Regionförvaltningsverket.
Under 2012 utarbetade Enheten för utredning av grå ekonomi drygt
13 500 fullgöranderapporter.
Skatteförvaltningen ger polisen information som hänför sig till
polisanmälningar, utredningar och rättegångar. Skatteförvaltningen
gör även polisanmälningar som en del av bekämpningen av grå
ekonomi och ekonomisk brottslighet. Under 2012 gjorde Skatteförvaltningen sammanlagt 470 polisanmälningar, vilket var 12
procent mer än under året innan.

Beskattningen grundar sig på insamling av omfattande uppgifter

Vi tillhandahåller statistik och prognoser

Skatteförvaltningen samarbetar med bankerna, Finansbranschens

Skatteförvaltningen för ett mångsidigt samarbete med den offentliga förvaltningen och övriga myndigheter, den privata sektorn
och med kundgruppernas intresseorganisationer. Målet är dela
information och kunnande samt att utveckla tjänster. Samarbetet
leder också till Skatteförvaltningen effektiviserar skattekontrollen,
tryggar en flexibel betalningsrörelse och ger bättre prognoser över
skatteintäkterna.

av Skatteförvaltningens kunder och intressentgrupper. Målet är
att samla in information av skattebetalarkunder alltid då det är
möjligt. Vid t.ex. personbeskattningen insamlas uppgifter till den
förhandsifyllda skattedeklarationen av bankerna och arbetsgivarna.
Kunderna behöver bara granska att uppgifterna stämmer.
Skatteförvaltningen samlar in information av bankerna även
i skattekontrollen. De inhämtade uppgifterna jämförs med de
uppgifter som kunderna själva har lämnat. Målet är att avslöja
uppgifter som har hemlighållits i beskattningen. Det praktiska genomförandet av insamlingen av information befinner sig fortfarande
i utvecklingsstadiet. Enligt de preliminära observationerna är dock
informationsinsamling en kontrollmetod som utökar möjligheterna
att t.ex. spåra kvittohandel inom byggbranschen och tillgångar som
har överförts utomlands till s.k. skatteparadis.
Vi ger information till andra myndigheter
Skatteförvaltningen ger även information till andra myndigheter. Om

De skatter som Skatteförvaltningen debiterar utgör den största
delen av inkomsterna för staten, kommunerna och församlingarna.
Därför är noggrann och snabb information om skatterna viktig för
skattetagarna. I den e-tjänst som är avsedd för skattetagarna uppdateras informationen om de månatliga periodiska redovisningarna
till varje skattetagare, det belopp som intäktsförs till staten samt
förhandsuppgifter om de debiterade skatterna flera månader innan
beskattningen färdigställs. Tjänsten innehåller också information
om de faktorer som påverkar beloppet på skatteintäkterna, såsom
löne- och pensionsinkomster samt olika avdrag. Motsvarande
information finns även tillgänglig vad gäller fastighetsskatter.
Statskontoret använder Skatteförvaltningens prognoser när det
tar lån och placerar statliga medel. I prognosarbetet utnyttjas resultatet av samarbetet med finansministeriet och Kommunförbundet.
Enheten för utredning av grå ekonomi producerar och delar
information om grå ekonomi. Enheten utarbetar utredningar om

en kund t.ex. inte betalar skatt efter en betalningsanmärkning, skickar
Skatteförvaltningen skatten till utsökning. I detta syfte ger Skatteförvaltningen information till utsökningsmyndigheten. Under det senaste

centralförbund och betalningsoperatörerna. Med samarbetet säkerställer man en flexibel och automatiserad betalningsrörelse mellan
Skatteförvaltningen och bankerna. I betalningsrörelsen används
standardiserade metoder. I och med det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) har de nationella betalningsstandarderna
ersatts med SEPA-standarder.
Genom samarbetet med intressentgrupperna vill man även
säkerställa att de olika parterna får information om tidtabells- och
utvecklingsplanerna för Skatteförvaltningens betalningsrörelse.
Skatteförvaltningen är en av de största aktörerna i den statliga
betalningsrörelsen. Under 2012 var bytet av den förmedlingsbank
som i huvudsak ansvarar för betalningstrafiken en avsevärd händelse i samarbetet. En omfattande gemensam planering samt stora
konto- och systemändringar hänförde sig till ändringen.
Vi lyssnade noggrannare på bokföringsbyråernas önskemål
Bokföringsbyråerna sköter en stor del av företagens skatteärenden.
Följaktligen är bokföringsbyråerna en viktig intressentgrupp för
Skatteförvaltningen, men därtill även en avsevärd kundgrupp t.ex.

POLISANMÄLNINGAR SOM SKATTEFÖRVALTNINGEN
GJORT 2008–2012

året skickades 587 789 betalningsrater till utsökning, vilka omfattade
skatterester till ett sammanlagt belopp på 764 282 733 euro.
Skatteförvaltningen för ett samarbete med Riksfogdeämbetet
för att säkerställa att Skatteförvaltningens och utsökningsverkets
funktioner är kompatibla.
Enheten för utredning av grå ekonomi undersöker om enskilda
organisationer har uppfyllt sina samhälleliga skyldigheter. Fullgö-

Flexibla betalningar mellan Skatteförvaltningen och bankerna

Antal

2008

548

2009

588

2010

393

2011

418

2012

470

för telefontjänsten.
Under 2012 utredde Skatteförvaltningen även bokföringsbyråernas behov och önskemål. Skatteförvaltningen utsåg en
bokföringsbyråkoordinator, som ansvarar för utveckla verksamheten. Som ett resultat av detta startade Skatteförvaltningen ett
systematiskt samarbete med Ekonomiadministrationsförbundet och
grundade sju regionala kundråd för bokföringsbyråerna. Målet med
samarbetet är att utveckla e-tjänsterna på så sätt att skötseln av
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företagens skatteärenden är så smidig som möjlig. Telefontjänsten
för bokföringsbyråerna behandlas på sidan 21.
De andra viktiga samarbetsparterna utgörs bl.a. av olika aktörer
inom ekonomiadministrationsbranschen, handelskamrarna och nyföretagarcentralerna. Samarbete förs vad gäller såväl utvecklingen
av tjänsterna som styrningen av kunderna.
Skatteförvaltningen deltar t.ex. i kundevenemang som ordnas
av samarbetsparterna. Redan i flera år har Skatteförvaltningen
deltagit i pensionsförsäkringsbolaget Eteras föreläsningsturnéer och
berättat om aktuella skatteärenden för löneräknare och bokförare.
Nyföretagarcentralerna spelar å sin sida en viktig roll i marknadsföringen av Skatteförvaltningens tjänster och i handledningen i
användningen av dessa för kunderna.

MODELLER OCH INFORMATION FRÅN UTLANDET
Det internationella samarbetet är en viktig metod för Skatteförvaltningen för att skaffa information, dela erfarenheter och lära
sig av andra länders bästa praxis. Skatteförvaltningen deltar aktivt
i den verksamhet som bedrivs av internationella organisationer.
Samarbete förs även i praktiken med andra länder, t.ex. genom
samtidiga skattekontroller.

Skattekontroll med grannländerna
Under 2012 fortsatte Skatteförvaltningen skattekontrollen av estländska företag tillsammans med Estlands skatteförvaltning. Företag och anställda inom byggbranschen prioriterades. Vid granskningarna avslöjades bl.a. brister i deklareringen av löner. I oktober
startades ett projekt där kontrollsamarbetet och informationsutbytet
mellan Finland och Estland effektiviserades ytterligare.
Under 2012 fortsattes utvecklingen av informationsutbytet
och det övriga samarbetet mellan Finlands och Rysslands skatteförvaltningar. Målet är ett automatiskt utbyte av skatteuppgifter
mellan Finland och Ryssland. Därtill här man utrett möjligheterna
att ta i bruk en kanal för informationsutbyte för att dela information
på begäran. Målet är även att starta samtidiga skattegranskningar
i länderna.
Under det senaste året fortsattes myndigheternas samprojekt
för övervakning av östhandeln. Målet med projektet är att hitta
problem i övervakningen och effektivisera samarbetet. Under 2012
effektiviserades samarbetet med bl.a. gemensamma seminarier.
Förutom Skatteförvaltningen omfattade samarbetet Tullen, polisen,
utsökningsmyndigheten och gränsbevakningsväsendet i södra och
östra Finland.
EU-länderna samarbetar

Stark tradition för det nordiska samarbetet

Samarbetet inom Europeiska unionen är omfattande och regelbun-

De nordiska skatteförvaltningarna har en lång och stark samar-

det. Skatteförvaltningen är med i olika skattearbetsgrupper, kom-

betstradition. Eftersom de nordiska skatteförvaltningarna stöter på

mittéer och expertgrupper. Dessa behandlar bl.a. tillämpningen av

liknande utmaningar och möjligheter inom många områden har

och ändringar i lagstiftningen, det administrativa samarbetet samt

samarbetet varit mycket pragmatiskt.
Nordisk Agenda är ett avtal som anger ramen den största
delen av det nordiska samarbetet. Målen med samarbetet
är bl.a. att främja positiva attityder till skatterna, effektivisera
verksamheten samt att förbättra tjänsterna. Ett annat mål är
att främja en gemensam syn av de nordiska länderna på andra
internationella forum.
Under 2012 deltog Finland bl.a. i ett samarbete som gäller
ekonomisk brottslighet och internationell skatteflykt. En gemensam
nordisk konferens för bekämpning av korruption ordnades i Norge
i november.

bekämpning av bedrägerier.
EU-programmet Fiscalis finansierar bl.a. seminarier, arbetsgrupper och besök i andra europeiska länder. Erfarenheterna har
utnyttjats i utvecklingen av förvaltningen.
I övervakningen av den interna handeln i EU håller man på att
övergå från en årlig fördjupad kontroll till en snabbare reaktionstakt.
Tyngdpunkten har legat på att avslöja grå ekonomi. Under 2012
ökade den gränsöverskridande kontrollen avsevärt. Ett internationellt informationsutbyte mellan medlemsstaterna i EU i enskilda
fall är ett viktigt verktyg i skattegranskningarna och i den övriga
skattekontrollen.
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Skattebedrägerier är allt mer mångfacetterade och internationella. Att identifiera och bekämpa bedrägerier kräver ett aktivt
utbyte av information och erfarenheter. Medlemsstaterna i EU delar
information genom nätverket Eurofisc. Målet är att så snabbt som
möjligt identifiera aktörer som inte följer skattebestämmelserna
för internationell handel. Ett annat mål med kontakten är att hålla
medlemsländerna uppdaterade om skattebedrägerifenomen som
har observerats i Europa. De största riskområdena är fordonsbranschen och energimarknaden, särskilt handeln med elektricitet och
närliggande produkter.
Vi medverkar i organisationen för de europeiska
skatteförvaltningarna
Skatteförvaltningen har varit medlem i samarbetsorganisationen
för de europeiska skatteförvaltningarna IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) sedan 2005. IOTA ordnar årligen
ett stort antal utbildningsevenemang, i vilka Skatteförvaltningen
aktivt har deltagit. Under 2012 valdes Finlands för första gången
till medlem av IOTA:s administrativa organ Executive Council. Läs
mer om IOTA på sidan 36.
Gemensamma handlingslinjer av OECD
Inom ramen för organisationen för ekonomisk kooperation och
utveckling OECD fungerar ett flertal samarbetsgrupper, som producerar statistik, jämförelseuppgifter, utredningar och rekommendationer för gemensamma handlingslinjer för beskattningen.
Under 2012 gjordes en granskning i Finland där man bedömde
förutsättningarna för det internationella informationsutbytet, såsom
transparensen och det internationella samarbetet. Finland fick
väldigt bra respons av inspektörerna.
Inom ramen för OECD:s verksamhet har man fäst stor vikt vid
bekämpning av grå ekonomi. Olika länder har riktat allt mer resurser åt detta område, som en del av bekämpningen av korruption.
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SKATTEFÖRVALTNINGEN STÄRKTE SIN ROLL I INTERNATIONELLA FORUM
Under 2012 tog Skatteförvaltningen ett stort steg på det internationella
beskattningsfältet. Finland valdes för första gången till medlem
i Executive Council, som är det administrativa organet i organisationen
för de europeiska skatteförvaltningarna IOTA.

”Det internationella samarbetet är viktigt, eftersom ett stort antal ut-

Slovenien, Tyskland, Italien, Irland, Storbritannien och Litauen.

vecklingstrender är de samma i många länders skatteförvaltningar.

Schweiz fungerar som ordförandeland.

Exempelvis är hantering av skatterisker och utveckling av e tjänster
på tapeten i andra länder.
IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations) har
46 i huvudsak europeiska medlemsländer. Organisationen strävar

Utländska erfarenheter och personliga kontakter är till nytta i
utvecklingen av den finländska beskattningen. Finland har endast
en skatteförvaltning, och de externa ”beskattningskollegorna” finns
följaktligen i andra länder.

efter att förbättra verksamheten vid medlemsstaternas skatteför-

Skatteförvaltningen har ett stort arbete framför sig vad gäller

valtningar. Vi delar erfarenheter, kunskap och bästa praxis vid de

den internationella verksamheten. Vårt mål är att öka vår globala

evenemang som ordnas av organisationen och i dess publikationer.

kunskap och ytterligare utöka vårt deltagande. Vi har redan fått

Via Executive Council kan Finland påverka IOTA:s verksam-

förfrågningar om Finland är intresserat av att fungera som ordfö-

het, t.ex. utarbetandet av en ny strategi. Vi fortsätter att lyfta fram

randeland för IOTA i framtiden.”

beskattnings- och internprissättingsfrågor, särskilt vad gäller stora
företag. Även främjandet av internationellt informationsutbyte och

JUHA LINDGREN

beskattning i realtid intresserar oss, såväl inom ramen för IOTA

överdirektör

som på andra forum.
Medlemskapet i Executive Council varar ett år åt gången.
Finland för till IOTA fram tankar som har väckts i samband med
det nordiska samarbetet. De övriga medlemmarna är Frankrike,

JUHA LINDGREN, överdirektör
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ÅRET SOM GICK

”

Vårt internationella
kunnande ökar.”
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