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Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 6 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin se on osaksi laissa 263/2013, seuraavasti:

6 §

Velvoitteidenhoitoselvityksen käyttötarkoitus

Velvoitteidenhoitoselvitys laaditaan tuke-
maan:

1) Verohallinnosta annetun lain 2 §:n
1 momentissa säädettyä tehtävää;

2) tullilain (1466/1994) 3 §:n 1 momentin
4 kohdassa tarkoitetun tullitoimenpiteen suo-
rittamista sekä tullin suorittamaa verotusta,
verovalvontaa ja verojen perintää;

3) Eläketurvakeskuksesta annetun lain
(397/2006) 2 §:n 2 momentin 1 kohdassa
säädettyä työeläkevakuuttamisvelvoitteiden
valvontaa;

4) työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
netun lain (555/1998) 10 §:n 1 momentissa
tarkoitettua työttömyysvakuutusmaksujen pe-
rintämenettelyn toimeenpanon valvontaa;

5) alkoholilain (1143/1994) 41 ja 42 §:ssä
säädettyjen tehtävien hoitamista;

6) valtionavustuslain (688/2001) perus-
teella organisaation toimintaa varten annetta-
van rahoituksen myöntämistä ja valvontaa;

7) rakennerahastolain (1401/2006) 28 §:ssä
tarkoitetun tehtävän hoitamista;

8) ulosottokaaressa (705/2007) tarkoitettua
täytäntöönpanoa;

9) konkurssipesien hallinnon valvonnasta
annetussa laissa (109/1995) tarkoitettua kon-
kurssipesien hallinnon valvontaa;

10) liiketoimintakiellosta annetun lain 19 a
§:ssä tarkoitettua liiketoimintakiellon mää-
räämisen edellytysten tutkintaa ja 21 a §:ssä
tarkoitettua liiketoimintakiellon valvontaa;

11) poliisin tai rajavartiolaitoksen suoritta-
maa rikosten ennalta estämistä ja selvittä-
mistä tai tullin suorittamaa esitutkintaa, jos
rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on
vähintään yksi vuosi vankeutta ja rikoksen
epäillään tapahtuneen organisaation toimin-
nassa taikka organisaatiota hyväksi käyttäen;

12) esitutkintalain (805/2011) 1 luvun 2
§:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun rikok-
sen johdosta tuomittavan menettämisseuraa-
muksen selvittämistä sekä rikoslain
(39/1889) 10 luvussa tarkoitetun menettämis-
seuraamuksen määrittämistä;

13) rahanpesun ja terrorismin rahoittami-
sen estämisestä ja selvittämisestä annetun
lain (503/2008) 35 §:n 1 momentin 1 koh-
dassa tarkoitettua rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämistä ja selvittämistä;
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14) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä
annetun lain (693/2006) ja joukkoliikennelain
(869/2009) mukaista liikenneluvan myöntä-
mistä ja peruuttamista.
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.
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