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Ärende:
1
Lön till generaldirektören och chefen för
Konjunkturinstitutet
Fi2017/
/PE
2
Lön till kanslichefen och chefen för
Finanspolitiska rådet
Fi2017/
/PE
3
Lön till generaltulldirektören och chefen för
Tullverket
Fi2017/
/PE
4
Lön till överdirektören vid Tullverket
Fi2017/
/PE
5
Lön till rikskronofogden vid
Kronofogdemyndigheten
Fi2017/
/PE
6
Lön till biträdande rikskronofogden vid
Kronofogdemyndigheten
Fi2017/
/PE
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7
Förordning om ändring i anslagsförordningen
(2011:223)
Fi2016/04564/BATOT
Fi2017/
/BATOT
8
Utfärdande av lag om ändring i lagen (1996:701)
om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns
mot ett annat land inom Europeiska unionen
(rskr. 2016/17:277)
Fi2017/02304/KO (delvis)
9
Utfärdande av lagar (rskr. 2016/17:269)
a) tullbrottsdatalag
b) lag om ändring i lagen (2001:185) om
behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Fi2017/02254/S3
10
Utfärdande av lag om ändring i tullbrottsdatalagen
(2017:000)
(rskr. 2016/17:273)
Fi2017/02315/S3
11
Utfärdande av lagar (rskr 2016/17:270)
a) skattebrottsdatalag
b) lag om ändring i lagen (1997:1024) om
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
c) lag om ändring i lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet
d) lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
Fi2017/02255/S3
12
Beslut om förordningar
a) tullbrottsdataförordning
b) förordning om ändring i tullförordningen
(2016:287)
Fi2017/
/S3

2 (5)

13
Beslut om förordningar
a) skattebrottsdataförordning
b) förordning om ändring i förordningen
(2001:588) om behandling av uppgifter i
Skatteverkets beskattningsverksamhet
Fi2017/
/S3
14
Beslut om förordningar
a) förordning om ändring i förordningen
(1991:1339) om betalningsföreläggande och
handräckning
b) förordning om ändring i
utsökningsförordningen (1981:981)
c) förordning om ändring i förordningen
(1992:1094) om avgifter vid
Kronofogdemyndigheten
Fi2017/
/S3
15
Förordning om ändring i förordningen (2001:589)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet
Fi2017/
/S3
16
Underrättelser
a) underrättelse till koordineringsorganets
sekretariat enligt det multilaterala avtalet mellan
behöriga myndigheter om automatiskt utbyte av
land-för-land-rapporter om att avtalet genomförts
b) underrättelse till koordineringsorganets
sekretariat om länder för automatiskt utbyte av
land-för-land-rapporter
Fi2017/
/S3
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17
Deponering av uttalande avseende tidigarelagd
tillämpning av Europaråds- och OECDkonventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden vad gäller utbyte av land-för-landrapporter
Fi2017/
/S3
18
Lagrådsremiss
Sänkt mervärdesskatt på förevisning av
naturområden
Fi2017/01392/S2 (delvis)
Fi2017/
/S2 (delvis)
19
Lagrådsremiss
Höjt transporttillägg samt deklarationstidpunkten
för mervärdesskatt i vissa fall
Fi2017/01208/S2 (delvis)
Fi2017/
/S2 (delvis)
20
Lagrådsremiss
Redovisningsskyldighetens inträde samt vissa andra
förfarandefrågor på punktskatteområdet
Fi2014/04142/S2 (delvis)
Fi2016/02553/S2 (delvis)
Fi2016/04281/S2 (delvis)
Fi2017/
/S2 (delvis)
21
Lagrådsremiss
Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon
Fi2016/01680/S2 (delvis)
Fi2017/01469/S2 (delvis)
Fi2017/
/S2 (delvis)
22
Lagrådsremiss
Vissa inkomstbeskattningsfrågor
Fi2014/01789/S1
Fi2017/00927/S1 (delvis)
Fi2017/
/S1 (delvis)
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23
Proposition
Vissa skattefrågor för ideella föreningar,
registrerade trossamfund och
kollektivavtalsstiftelser
Fi2016/02894/S1
Fi2016/04212/S1
Fi2017/01718/S1
Fi2017/
/S1
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