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Skatteverkets nya inriktning

• Bidra till att digitaliserade informationskedjor införs kring företagens hantering 

av skatter och avgifter.

– Ökad kundnytta

– Intern effektivisering

• Skapa förutsättningar för andra aktörer att utveckla tjänster för företag.

– Enkelt, smidigt och säkert för företagen

– Minimera oavsiktliga fel

• Uppnå:

– Information är digital och hanteras digitalt

– Automatiserade processer

– Inbyggda kontroller och säkerhetsmekanismer
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Målbild vs vad vi kan göra nu…

Målbild

Nuläge

Gap
Tekniska förutsättningar

Rättsliga förutsättningar

Mognad externt och internt

…
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Trygga och säkrade

administrativa system

Full integration, delvis säkrade

informationskedjor

Integration till stor del, enstaka

delar av kedjor är säkrade

Viss integration av regler, 

rapportering (deklaration) sker genom API

Skatteregler är inte integrerade,

rapportering (deklaration) sker via etjänst

Utvecklingstrappa 



m fl

Signering?



Momsprojektet

• Skatteverksprojekt med direkt partnersamverkan

• Inbjudan kommer under hösten

• Lösningar som vi vill driva och samverka kring:

– Projekt Moms 1 – förbättringar utifrån befintlig interaktion med Skatteverket

– Projekt Moms 2 – större omtag för interaktionen kring moms – digitaliserade 

informationskedjor

• Syftet är att i två steg integrera momshanteringen i affärssystemen 

och samtidigt säkra beskattningen

• Skatteverket leder arbetet

– Tidplan från ca okt 2018

– Deltagare: XX, YY, ZZ



Betala och ta betalt

• Skatteverksprojekt med direkt partnersamverkan

• Inbjudan kommer under hösten

• Syftet är att vidga diskussionen från dagens kassaregisterkrav till att 

säkra betalningsflödena

– Utveckla en långsiktiga målbild för att säkra betalningsflöden

– Möjliga steg och lösningar under vägen till målbilden

• Skatteverket leder arbetet

– 2018-202X

– Deltagare: XX, YY, ZZ



Tillgängliggöra rättsligt

• Partnerdialog, samverkan

• Inbjudan kommer i höst

• Tänkbara frågeställningar:
– Vad är rättslig information utifrån branschens perspektiv?

• Olika typer av rättslig information och nytta, möjligheter till automatisering, digitalisering mm

– Hur kan Skatteverket tillgängliggöra denna så att det går att integrera med logiken i affärssystem/-

tjänster?

– Vad finns redan i affärssystemen och hur påverkas det?

• Syftet är att ge input till Skatteverkets arbete med att tillgängliggöra 

rättslig information

• Skatteverket eller extern part leder arbetet
– Tidplan ca okt-dec 2018

– Deltagare: Skatteverket, XX, YY, ZZ



Redovisning

• Ett innovationsarbete som syftar till att ta fram designförslag på 

process och teknik för att skapa samhällsnytta. 
– Identifiera utmaningar i dagens verksamheter kopplade till redovisning, revision och skatt.

– Beskriva möjligheter att lösa dessa med hjälp av digitala informationskedjor, exempelvis 

blockkedjan.  

– Ta fram koncept och illustrera hur olika lösningar kan se ut.

• Syftet är att lära och experimentera men slutresultatet blir också en 

viktigt input till uppdraget digitaliserade informationskedjor

• Kairos Future leder arbetet

– Tidplan: pågår och löper under hösten 2018.

– Deltagare: Skatteverket, SEB, Fortnox, Visma, Deloitte, PvC, Grant Thornton, 

KPMG, EY



Viktigast av allt!

• Vad ser ni som programvaru- och 

tjänsteföretag att vi ska göra?



Digitala kedjan och vad vi 

kan göra…









Skatteverkets löfte – öppenhet & 

transparens!

• Digital yta där allt visas (skatteverket.se)

• Senare i höst – vi presenterar vårt åtagande 2018-2019 

(även med det längre perspektivet)

• Löpande visar vi resultat och öppna frågor/inbjudan

• Vid frågor/synpunkter: eric.thoren@skatteverket.se



Tack för din medverkan!




