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L a g

1153/2013

om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Utfärdad i Helsingfors den 30 december 2013

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi (1207/2010) 6 § 1 mom., sådan den

lyder delvis ändrad i lag 263/2013, som följer:

6 §

Syftet med fullgöranderapporter

Fullgöranderapporter utarbetas till stöd för
1) de uppgifter som anges i 2 § 1 mom. i

lagen om Skatteförvaltningen,
2) tullåtgärder som avses i 3 § 1 mom.

4 punkten i tullagen (1466/1994) samt till
stöd för beskattning, skattekontroll och in-
drivning av skatter som tullen verkställer,

3) den övervakning av arbetspensionsför-
säkringsskyldigheten som avses i 2 § 2 mom.
1 punkten i lagen om Pensionsskyddscentra-
len (397/2006),

4) den övervakning av verkställigheten av
uppbördsförfarandet i fråga om arbetslöshets-
försäkringspremier som avses i 10 § 1 mom. i
lagen om finansiering av arbetslöshetsförmå-
ner (555/1998),

5) de uppgifter som anges i 41 och 42 § i
alkohollagen (1143/1994),

6) beviljandet av och tillsynen över finan-
siering som med stöd av statsunderstödslagen
(688/2001) beviljas för en organisations
verksamhet,

7) de uppgifter som avses i 28 § i struktur-
fondslagen (1401/2006),

8) verkställighet som avses i utsöknings-
balken (705/2007),

9) den övervakning av förvaltningen av
konkursbon som avses i lagen om övervak-
ning av förvaltningen av konkursbon
(109/1995),

10) den utredning av förutsättningarna för
näringsförbud som avses i 19 a § i lagen om
näringsförbud och den tillsyn över närings-
förbud som avses i 21 a § i samma lag,

11) polisens och gränsbevakningsväsen-
dets verksamhet vid förebyggande och utred-
ning av brott eller för tullens verksamhet vid
förundersökningar, om det maximistraff som
föreskrivs för brottet är fängelse i minst ett år
och brottet misstänks ha begåtts inom organi-
sationens verksamhet eller genom att organi-
sationen har utnyttjats,

12) utredning i fråga om en förverkandepå-
följd som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 2 punk-
ten i förundersökningslagen (805/2011) och
som döms ut med anledning av ett brott samt
utdömande av en förverkandepåföljd som av-
ses i 10 kap. i strafflagen (39/1889),

13) sådant förhindrande och sådan utred-
ning av penningtvätt och av finansiering av
terrorism som avses i 35 § 1 mom. 1 punkten
i lagen om förhindrande och utredning av
penningtvätt och av finansiering av terrorism
(503/2008),

14) beviljande och återkallande av trafik-
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tillstånd i enlighet med lagen om kommer-
siell godstransport på väg (693/2006) och
kollektivtrafiklagen (869/2009).
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 30 december 2013
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