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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket
dels att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla,
dels att 1, 4, 5, 6, 9, 13 och 14 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 16 a och
16 b §§, av följande lydelse.
1 § Om inte något annat följer av särskilda föreskrifter, är Skatteverket
central förvaltningsmyndighet för frågor om
1. skatter,
2. socialavgifter,
3. vägavgift för vissa tyngre fordon,
4. överlastavgift,
5. mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten,
6. fastighetstaxering,
7. folkbokföring,
8. registrering av bouppteckningar, och
9. brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar.
Skatteverket är dessutom förvaltningsmyndighet för frågor om pensionsgrundande inkomst.
Att Kronofogdemyndigheten är knuten till Skatteverket för administrativ
ledning och styrning i strategiska frågor framgår av 1 § förordningen
(2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.
4 §1 Skatteverket får bedriva sådan tjänsteexport inom sitt verksamhetsområde som är förenlig med myndighetens uppgifter i övrigt på de villkor
som föreskrivs i tjänsteexportförordningen (1992:192).
5 § Bestämmelser om Skatteverkets uppgifter i fråga om Kronofogdemyndigheten finns, utöver vad som anges i denna förordning, i 1 och 7 §§ förordningen (2006:883) med instruktion för Kronofogdemyndigheten.
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Bestämmelser om samverkan mellan Skatteverket och Kronofogdemyndigheten finns i 5 och 6 §§ samma förordning.
6 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Skatteverket med
undantag av 3–5, 13, 17, 19, 21, 23, 30, 32 och 34 §§.
I fråga om beslut som fattas genom automatiserad behandling skall 31 §
verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll.
9 § Vid Skatteverket skall det finnas en styrelse.
Styrelsen skall bestå av högst tio personer, generaldirektören och rikskronofogden medräknade. Generaldirektören är styrelsens ordförande.
13 § Personalansvarsnämnden för Skatteverket och Kronofogdemyndigheten skall pröva följande frågor:
1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,
2. disciplinansvar,
3. åtalsanmälan, och
4. avstängning.
14 § Personalansvarsnämnden skall vara indelad i två avdelningar. Avdelning 1 prövar frågor som rör Skatteverkets anställda och avdelning 2 frågor
som rör Kronofogdemyndighetens anställda. Nämnden har ett gemensamt
kansli.
Avdelning 1 skall bestå av generaldirektören vid Skatteverket, personaldirektören vid huvudkontoret, två arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt
två företrädare för personalen. Generaldirektören skall vara ordförande i avdelning 1 om inte regeringen beslutar annat. Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av styrelsen efter förslag av de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom Skatteverket.
Avdelning 2 skall bestå av rikskronofogden, personaldirektören vid Skatteverkets huvudkontor, två arbetsgivarföreträdare i chefsställning samt två
företrädare för personalen. Rikskronofogden skall vara ordförande i avdelning 2 om inte regeringen beslutar annat. Arbetsgivarföreträdarna och företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare skall utses av Skatteverkets styrelse efter förslag av
de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom Kronofogdemyndigheten.
Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter i en
avdelning är närvarande vid prövningen av en fråga för avdelningen.
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16 a § Styrelsen skall också i fråga om Kronofogdemyndigheten besluta
om
1. myndighetens årsredovisning, delårsrapport och budgetunderlag,
2. åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter och den
redovisning som myndigheten skall lämna till regeringen enligt 15 § verksförordningen (1995:1322),

3. revisionsplan och åtgärder med anledning av redovisning enligt 6 § förordningen (1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl., och
4. sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landsting.
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16 b § Styrelsen får överlåta åt rikskronofogden att besluta om sådana föreskrifter som avses i 16 a § 4. Detta gäller dock inte föreskrifter som är av
principiellt slag eller i övrigt av större vikt.
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)
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