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Förordning
om ändring i förordningen (1990:1293) med
instruktion för skatteförvaltningen;

Utkom från trycket
den 16 juni 1998

utfärdad den 28 maj 1998.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen1
dels att i 1 kap. 1 § orden “skattemyndigheterna i länen“ skall bytas ut mot
“skattemyndigheterna“, i 2 kap. 4 § ordet “anslagsframställning“ bytas ut
mot “budgetunderlag eller underlag för fördjupad prövning“, i 3 kap. 4, 5,
13, 15 och 16 §§ ordet “länsskattechefen“ bytas ut mot “regionskattechefen“
och i 3 kap. 7 § orden “Skattemyndigheten i Örebro län“ bytas ut mot “Skattemyndigheten i Örebro“ och orden “Skattemyndigheten i Dalarnas län“ bytas ut mot “Skattemyndigheten i Gävle“,
dels att 3 kap. 2, 6 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

3 kap.
2 § Skattemyndigheten skall bistå länsstyrelserna i de län som ingår i myndighetens verksamhetsområde i arbetet med de allmänna valen. Myndigheten skall årligen upprätta allmän röstlängd samt inför allmänna val upprätta
röstkort.
Skattemyndigheten skall bestyrka skriftlig uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

1
Senaste lydelse av
3 kap. 5 § 1996:1452
3 kap. 7 § 1996:1266
3 kap. 13 § 1995:1656
3 kap. 15 § 1995:1656
3 kap. 16 § 1996:1452.
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6 §2 I varje region finns en skattemyndighet med det namn, den sätesort
och det geografiska verksamhetsområde som anges i följande uppställning.
Myndighetens namn
och sätesort

Län som ingår i
verksamhetsområdet

Skattemyndigheten i
Stockholm
Skattemyndigheten i
Västerås
Skattemyndigheten i
Linköping
Skattemyndigheten i
Växjö
Skattemyndigheten i
Malmö
Skattemyndigheten i
Göteborg
Skattemyndigheten i
Örebro
Skattemyndigheten i
Gävle
Skattemyndigheten i
Östersund
Skattemyndigheten i
Luleå

Stockholms och Gotlands län
Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län
Östergötlands och Jönköpings län
Kronobergs, Kalmar, Blekinge och
Hallands län
Skåne län
Västra Götalands län
Värmlands och Örebro län
Dalarnas och Gävleborgs län
Västernorrlands och Jämtlands län
Västerbottens och Norrbottens län

11 § Styrelsen skall fatta beslut
– om årsbudget och andra väsentliga ekonomiska ärenden,
– med anledning av Riksrevisionsverkets revisionsrapporter.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Riksskatteverket får under år 1998 besluta vilka avdelningar, skattekontor och enheter som skall finnas vid skattemyndigheterna fr.o.m. den 1 januari 1999.
3. Chefen för en avdelning, ett skattekontor eller en enhet vid en skattemyndighet får anställas under år 1998, med tillträde den 1 januari 1999 eller
vid en senare tidpunkt, genom beslut av Riksskatteverket efter förslag av den
av regeringen anställde chefen för den nya myndigheten (regionskattechefen).
Riksskatteverket får uppdra åt regionskattechefen att anställa chefer för ett
skattekontor eller en enhet.
4. Andra arbetstagare än de som avses i punkt 3 får under år 1998 anställas
av regionskattechefen.
5. Riksskatteverket respektive regionskattechefen får under år 1998 besluta i personaladministrativa frågor som har samband med anställningsbeslut som Riksskatteverket eller regionskattechefen har fattat med stöd av
punkt 3 eller 4.
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Senaste lydelse 1997:1333.

6. Beslut om anställningar som har fattats av regionskattechefen får överklagas hos Riksskatteverket.
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På regeringens vägnar
THOMAS ÖSTROS
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)

3

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 1998

