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713/2020

Statsrådets förordning
om enheterna inom Skatteförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 1 mom. i lagen om Skatte-
förvaltningen (503/2010):

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om enheterna inom Skatteförvaltningen och
om deras antal, namn, verksamhetsområden och huvudsakliga uppgifter.

2 §

Beskattningsenheten

För uppgifter som gäller rådgivning och kundservice och för verkställande av beskatt-
ning, skatterevision och annan skattekontroll samt för uppbörd och indrivning av skatter
och avgifter finns Beskattningsenheten med hela landet som verksamhetsområde.

3 §

Kundrelationsenheten

För planering och ledning av Skatteförvaltningens kundrelationer samt av dess styrning
och skattekontroll finns Kundrelationsenheten med hela landet som verksamhetsområde.

4 §

Produkthanteringsenheten

För utvecklande, upprätthållande och ledning av produkter som är avsedda för Skatte-
förvaltningens externa och interna kunder samt av system- och plattformsprodukter samt
för informationsförvaltningsuppgifter och skatteredovisning finns Produkthanteringsen-
heten med hela landet som verksamhetsområde.

5 §

Övriga enheter

För Skatteförvaltningens gemensamma uppgifter finns
1) Stabs- och rättsenheten för stabsuppgifter samt för beredning och föredragning av

föreskrifter som generaldirektören ska meddela,
2) Kommunikationsenheten för uppgifter inom Skatteförvaltningens kommunikation,
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3) Förvaltningsenheten för uppgifter inom personaladministration, ekonomiförvalt-
ning och allmän förvaltning,

4) Säkerhets- och riskhanteringsenheten för uppgifter inom säkerhet och riskhantering,
5) Enheten för intern revision för uppgifter inom intern revision.
Enheternas verksamhetsområde är hela landet.

6 §

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Verksamhetsområdet för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt är hela landet.

7 §

Enheten för utredning av grå ekonomi

Verksamhetsområdet för Enheten för utredning av grå ekonomi är hela landet.

8 §

Inkomstregisterenheten

Verksamhetsområdet för Inkomstregisterenheten är hela landet.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om enheter inom Skatteför-

valtningen (563/2010).

Helsingfors den 22 oktober 2020

Finansminister Matti Vanhanen
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