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Bilaga 2 till TSFS 2016:XX  

 
Överföring av uppgifter om besked från redovisningscentral till 
Skatteverket 

1 Allmän information 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av den utläsningsfil som ska skickas från 
redovisningscentral till Skatteverket innehållande uppgifter om besked om att en taxameter inte 
har brukats. Filen ska överföras till Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i 
Transportstyrelsens föreskifter (TSFS 2016:XX) om redovisningscentraler för taxitrafik. Ett 
exempel på utläsningsfil finns längst ner i denna bilaga. Filen ska innehålla de uppgifter som 
beskrivs i avsnitt 3 nedan. 

2 Filformat 
Utläsningsfilen ska vara i XML-format med UTF-8 som teckenkodning. 

Utläsningsfilen ska skapas enligt specifikation för XML 1.0 [http://www.w3.org/TR/REC-

xml]. 

Innan utläsningsfilen skickas till Skatteverket ska den valideras mot det XML-schema för 
uppgifter om taxametrar som inte brukats som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats. 

 

3 Uppgifter om taxametrar som inte brukats 
 

Elementnamn Datatyp Före- 
komst 

Obligatorisk 
uppgift 

Beskrivning Hänvisning 
till 
Transport- 
styrelsens 
föreskrifter  

UppgiftOmTaxametrarSomI
nteBrukats 

 [1..1] Obligatorisk   

SpecifikaUppgifterSkattever
ketTaxametrarSomInteBruk
ats 

 [1..1] Obligatorisk   

ArendenummerBegaranTaxame
trarSomInteBrukats 

Arenden
ummerT
axametra
rSomInte
BrukatsT
YPE 
(String 
24 tkn) 

[1..1] Obligatorisk Ärendenummer på 
Skatteverkets begäran om 
uppgifter om taxametrar 
som inte brukats. 

 

Urvalskriterier  [1..1] Obligatorisk De urvalskriterier 
Skatteverket har angivit 
vid begäran om uppgifter, 
för användning hos 
redovisningscentralen vid 
skapande av XML-filen. 

TSFS 2016:XX 
3 kap. 17 § 
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Elementnamn Datatyp Före- 
komst 

Obligatorisk 
uppgift 

Beskrivning Hänvisning 
till 
Transport- 
styrelsens 
föreskrifter  

OrganisationsnummerTaxiforet
ag 

Organisa
tionsnum
merTYP
E (string 
10 tkn [0-
9]) 

[0..*] Obligatorisk om 
sökning gjorts 
på denna 
uppgift. 

Taxiföretagets 
organisationsnummer. 
Detta värde kan även vara 
ett personnummer, för 
taxiföretag som bedrivs av 
fysiska personer.  

TSFS 2016:XX1 
3 kap. 17 § 1 

RegistreringsnummerFordon FordonR
egNrTY
PE(string 
15 tkn) 

[0..*] Obligatorisk om 
sökning gjorts 
på denna 
uppgift. 

Taxifordonets 
registreringsnummer.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 17 § 2 

DatumMottagetBeskedHosRed
ovisningscentral 

Date [0..*] Obligatorisk om 
sökning gjorts 
på denna 
uppgift. 

Det datum då 
redovisningscentralen har 
mottagit beskedet från 
taxiföretaget.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 17 § 3 

AvTaxiforetagetAngivenOrsak
TillBesked 

OrsakTY
PE(string 
72 tkn) 

[0..*] Obligatorisk om 
sökning gjorts 
på denna 
uppgift. 

Den orsakstyp som 
redovisningscentralen 
registrerat avseende 
beskedet.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 17 § 4 

TidsperiodSomBeskedGaller
Urvalskriterie 

 [0..*]    

TidsperiodSomBeskedGallerFr
om 

Date [0..*] Obligatorisk om 
sökning gjorts 
på denna 
uppgift. 

Startdatum för den 
tidsperiod för vilken 
Skatteverket har 
begärtuppgifter om 
besked (fr.o.m. datum).  

TSFS 2016:XX 
3 kap 17 § 5 

TidsperiodSomBeskedGallerTo
m 

Date [0..*] Obligatorisk om 
sökning gjorts 
på denna 
uppgift. 

Slutdatum för den 
tidsperiod för vilken 
Skatteverket har begärt 
uppgifter om besked 
(t.o.m. datum). 

TSFS 2016:XX 
3 kap 17 § 5 

RedovisningscentralTaxame
trarSomInteBrukats 

 [1..1]  Information om 
redovisningscentral. 

 

Organisationsnummer Organisa
tionsnum
merTYP
E (string 
10 tkn [0-
9]) 

[1..1] Obligatorisk Redovisningscentralens 
organisationsnummer. 
Detta värde kan även vara 
ett personnummer, 
samordningsnummer eller 
motsvarande. 

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 1 

Namn NamnTY
PE 
(string 72 
tkn) 

[1..1] Obligatorisk Redovisningscentralens 
namn. 

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 1 

FilSkapadDatum DateTim
e 

[1..1] Obligatorisk Datum när XML- fil 
skapas. 

 

TaxiforetagTaxametrarSomI
nteBrukats 

 [1..*]  Information om 
taxiföretag. 

 

Organisationsnummer Organisa
tionsnum
merTYP
E (string 
10 tkn [0-
9]) 

[1..1] Obligatorisk Taxiföretagets 
organisationsnummer. 
Detta värde kan även vara 
ett personnummer, för 
taxiföretag som bedrivs av 
fysiska personer.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 2 

Namn NamnTY
PE 
(string 72 
tkn) 

[1..1] Obligatorisk Taxiföretagets namn.  TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 2 

                                                 
1 Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:XX) om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för taxitrafik. 
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Elementnamn Datatyp Före- 
komst 

Obligatorisk 
uppgift 

Beskrivning Hänvisning 
till 
Transport- 
styrelsens 
föreskrifter  

Taxameter  [1..*] Obligatorisk Information om 
taxameter. 

 

Serienummer Serienum
merTYP
E(string 
40 tkn) 

[1..1] Obligatorisk Taxameterns 
serienummer.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 4 

RegisteringsnummerFordon FordonR
egNrTY
PE(string 
15 tkn) 

[1..1] Obligatorisk Taxifordonets 
registreringsnummer.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 3 

InteBrukatsUnderPeriod  [1..*] Obligatorisk Den period som 
taxiföretaget har uppgivit 
att taxametern inte har 
brukats.  

 

DatumFrom Date [1..1] Obligatorisk Datum från och med  
vilket taxametern inte har 
brukats.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 5 

DatumTom Date [1..1] Obligatorisk Datum till och med vilket 
taxametern inte har 
brukats.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10 § 5 

Orsak OrsakTY
PE(string 
72 tkn) 

[1..1] Obligatorisk Den orsakstyp som 
redovisningscentralen har 
registrerat för aktuell 
uppgift.  

TSFS 2016:XX 
3 kap. 10  § 6 

 

4 Exempel på XML-fil 
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<n1:UppgiftOmTaxametrarSomInteBrukats 
xmlns="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/komponent/hanteraKundarenden/infoForBrottsbekampning/utredningss
tod/1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:n1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/instans/gemensamInformationForTaxameter/1.0" 
xsi:schemaLocation="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/instans/gemensamInformationForTaxameter/1.0 
UppgiftOmTaxametrarSomInteBrukats.xsd"> 
  <SpecifikaUppgifterSkatteverketTaxametrarSomInteBrukats> 
    <ArendenummerBegaranTaxametrarSomInteBrukats>a</ArendenummerBegaranTaxametrarSomInteBrukats> 
  </SpecifikaUppgifterSkatteverketTaxametrarSomInteBrukats> 
  <UrvalskriterierTaxametrarSomInteBrukats> 
    <OrganisationsnummerTaxiforetag>0000000000</OrganisationsnummerTaxiforetag> 
    <RegistreringsnummerFordon>a</RegistreringsnummerFordon> 
    <DatumMottagetBeskedHosRedovisningscentral>2018-01-07</DatumMottagetBeskedHosRedovisningscentral> 
    <AvTaxiforetagetAngivenOrsakTillBesked>a</AvTaxiforetagetAngivenOrsakTillBesked> 
<TidsperiodSomBeskedGallerUrvalskriterie> 
   <TidsperiodSomBeskedGallerFrom>2018-01-01</TidsperiodSomBeskedGallerFrom> 
      <TidsperiodSomBeskedGallerTom>2018-01-07</TidsperiodSomBeskedGallerTom> 
      </TidsperiodSomBeskedGallerUrvalskriterie>   
   </UrvalskriterierTaxametrarSomInteBrukats> 
  <RedovisningscentralTaxametrarSomInteBrukats> 
    <Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer> 
    <Namn>a</Namn> 
    <FilSkapadDatum>2018-02-15T09:30:47Z</FilSkapadDatum> 
  </RedovisningscentralTaxametrarSomInteBrukats> 
  <TaxiforetagTaxametrarSomInteBrukats> 
    <Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer> 
    <Namn>a</Namn> 
    <Taxameter> 
      <Serienummer>a</Serienummer> 
      <RegisteringsnummerFordon>a</RegisteringsnummerFordon> 
      <InteBrukatsUnderPeriod> 
        <DatumFrom>2018-01-01</DatumFrom> 
        <DatumTom>2018-01-07</DatumTom> 
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        <Orsak>a</Orsak> 
      </InteBrukatsUnderPeriod> 
    </Taxameter> 
  </TaxiforetagTaxametrarSomInteBrukats> 
</n1:UppgiftOmTaxametrarSomInteBrukats> 
 


