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Denna kravspecifikation beskriver informationskraven för de som utvecklar och
använder informationstjänsten Beskattningsuppgifter. Kravspecifikationen för
informationsgränssnitt lämnas ut till de som utvecklar mot informationstjänsten
Beskattningsuppgifter .
För ytterligare detaljer se kapitlet "Gränssnitt" i "Teknisk beskrivning".

Förfrågan Beskattningsuppgifter
En FörfråganBeskattningsuppgifter uppstår när användare, fn inom kommuners socialnämnder, vill ha beskattningsuppgifter på en/flera person/er.
Förfrågan består av personnummer/samordningsnummer/tilldelat personnummer för aktuella personer.

Element i xml-schema

Datatyp

Obligatorisk
uppgift
Värde/regel för Element

Kommentar/förklaring

/ForfraganBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/
/ForfraganBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/MetadataForForfragan/

OrganisationsnummerForIngivare

number(12) ja

[\d]{4}[2-9]{1}[\d]{7}

NamnPaIngivare

string(120) ja

1-120 tecken.

KontonamnForHandlaggare

string(120) ja

1-120 tecken.

Referensnummer

string(40)

1-40 tecken.

ja

OrganisationsnummerForPersonuppgifts
bitrade
number(12) nej

[\d]{4}[2-9]{1}[\d]{7}

NamnPaPersonuppgiftsbitrade

1-120 tecken.

string(120) nej

Ingivarens (kommunens)
organisationsnummer, dvs. 4 valfria siffror följt
av 1 siffra mellan 2-9 följt av 7 siffror.
Namn på ingivare, en kommun exempelvis
Karlstad kommun
Handläggarens användarnamn med eventuellt
ett prefix. Tex: gun01ings eller
BOTKYRKA\dagptb
Identitetsbeteckning för det specifika ärende
hos myndigheten /organisationen som
genererat förfrågan
Personuppgiftsbiträdets (ombudets)
organisationsnummer, dvs. 4 valfria siffror följt
av 1 siffra mellan 2-9 följt av 7 siffror.
Namn på den som är personuppgiftsbiträde (t
ex ILab, Tieto Enator etc) för ingivaren, dvs.
om ingivaren anlitar någon för behandling av
förfrågan.

/ForfraganBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/IdentitetsbeteckningForFysiskPersonLista/

IdentitetsbeteckningFysiskPerson

number(12) ja

Kan vara "Personnummer",
Innehåller en lista med
'"Samordningsnummer" eller "Tilldelat
identitetsbeteckningar för fysiska personnummer". Personnummer:
personer (1-10 st) enligt format 197601279370 el. Samordningsnummer:
ÅÅÅÅMMDDNNNN
196203721234 (OBS! Plus 60 i dag-siffran)

Svar Beskattningsuppgifter
För varje efterfrågad person tillhandahålls uppgifter om person, kapital och skattekonto, detta i enlighet med ”förordning (2008:975) om uppgiftsskyldighet i vissa fall
enligt socialtjänstlagen (2001:453)” om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

Element i xml-schema

Datatyp

Obligatorisk
uppgift

Värde/regel för
Element

Kommentar/förklaring

/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/
/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/MetadataForSvar/
Uppgift om vilken systemversion av Beskattningsuppgifter som tagit emot
förfrågan och skapat svaret. Exempel: ZG_BESKATTNING.1_0.16/ZG.1_0.16

Systemversion
string(100) ja
/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/PersonuppgiftLista/
1-10 poster
Beskattningsuppgifter för varje fysisk person
/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/PersonuppgiftLista/Personuppgift/
Format:
Identitetsbeteckning för fysisk person. Motsvarande identitetsbeteckningar som
IdentitetsbeteckningFysiskPerson number(12) ja
ÅÅÅÅMMDDNNNN finns i Förfrågan
OM fysisk person är sekretessmarkerad är värdet 'true' ANNARS OM fysisk
person inte är sekretessmarkerad är värdet 'false'. Observera att xsi:nil="true"
Sekretessmarkering
true/false
används när värde saknas.
boolean
ja
1-80 tecken, kan innehålla 1-flera förnamn med blanktecken eller bindestreck
Fornamn
string(80) nej
mellan respektive förnamn.
Är ett namn som en person kan bära bl.a för att visa namngemenskap med en
Mellannamn
string(40) nej
förälder eller make som bär samma namn som efternamn.
Efternamn
string(60) nej
Avsett att ge uttryck för relationerna inom en familj eller släkt.
Visar i kod vilket/vilka (högst 2) av förnamnen som är tilltalsnamn. Exempel:
värdet 20 anger att det är det andra förnamnet är tilltalsnamnet.
Anges som 2-ställig Värdet12 anger att det första och andra
TilltalsnamnKod
number(2) nej
kod (10-99).
förnamnet är tilltalsnamn. (förnamn med bindestreck betraktas som två namn).
Visar i klartext det/de (högst 2) förnamn som är tilltalsnamn. OBS! kommer inte
Tilltalsnamn
string(80) nej
att ha något värde i 1:a version av tjänsten.
Indikerar att personuppgifter kunnat returneras ok eller orsaken till att
personuppgifter inte returnerats. Se förteckning över "lista meddelandekoder" där
StatusPersonuppgiftKod
number(3) ja
Värde 0-999
koderna finns beskrivna.

/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/PersonuppgiftLista/Personuppgift/Kapitaluppgift/
Med taxeringsår avses det kalenderår då taxeringsbeslut om den årliga
Taxeringsar
date
nej
4-ställigt årtal
taxeringen ska meddelas. Taxeringsuppgifter från Taxering
Det sammanlagda beloppet på samtliga intäktsposter i inkomstslaget kapital för
innevarande år för person som är fastställda/ beslutade eller, om så finns, senast
omräknade.Om belopp saknas eller är negativt levereras värdet 0 (noll).
SummaIntakterPaKapital
number(12) nej
0-999999999999
Taxeringsuppgifter från Taxering
Överskottsbelopp i inkomsslaget kapital för innevarande år för person som är
fastställt/beslutat eller, om så finns, senast omräknat.Om belopp saknas eller är
OverskottPaKapital
number(12) nej
0-999999999999
negativt levereras värdet 0 (noll). Taxeringsuppgifter från Taxering
Indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok eller orsaken till att
skattekontouppgifter inte returnerats. Se förteckning över "lista statuskoder" där
StatusKapitaluppgiftKod
number(3) nej
Värde 0-999
koderna finns beskrivna.
/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/PersonuppgiftLista/Personuppgift/SkattekontouppgiftLista/
OBS! XML-struktur ska klara av flera poster (0-M) men i 1:a version av
0-1 post
tjänsten kommer endast 0-1 post (den senaste utbetalningen) att finnas.
Indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok eller orsaken till att
skattekontouppgifter inte returnerats. Se förteckning över "lista statuskoder" där
StatusSkattekontouppgiftKod
number(3) nej
Värde 0-999
koderna finns beskrivna.
/SvarBeskattningsuppgifterEnligtSFS2008-975/PersonuppgiftLista/Personuppgift/SkattekontouppgiftLista/Skattekontouppgift
Belopp på senaste utbetalning som utbetalas till den person som innehar
UtbetaltBeloppTillKontoinnehavare number(12) nej
0-999999999999
skattekontot. Hämtas från Skattekonto.
Bokföringsdag för det belopp som betalas ut från skattekontot. Går pengarna till
ett registrerat konto hos bank är det tillgängligt på bokföringsdagen.Görs
utbetalningen med utbetalningsavi så har kontohavaren avin inom en vecka från
BokforingsdagForUtbetalningar
date
nej
10-ställigt datum
bokföringsdagen för utbetalningen. Hämtas från Skattekonto.

Statuskoder
Identitet
Statuskod Attribut
0 StatusPersonuppgiftKod
1
2

3
4
5
6
7 StatusKapitaluppgiftKod
8

9
10
11
12
13 StatusSkattekontouppgiftKod
14
15
16
17

Värde Förklaring
0 Personuppgifter för efterfrågad person har lämnats ok
Personuppgifter för efterfrågad person saknas pga personen inte finns i
1 SKV's register
2 Personuppgift för efterfrågad person lämnas inte ut pga sekretess.
Personuppgift för efterfrågad person lämnas inte ut pga
personnummerbyte. SKV rekommenderar att användaren får
texten/informationen "Uppgift om efterfrågad person kan inte lämnas, ta
3 kontakt med SKV för fortsatt handläggning"
4 Felaktigt personnummer/samordningsnummer, kontrollsiffra felaktig
100 Tekniskt oväntat internt fel vid hämtning av personuppgifter.
101 Tekniskt kontrollerat internt fel vid hämtning av personuppgifter.
0 Taxerings/kapitaluppgifter för efterfrågad person har lämnats ok.
Taxeringsärendet är ännu inte fastställts/beslutat för efterfrågad person.
1 Det finns alltså ett taxeringsärende men inget beslut.
Taxeringsärende för innevarande år saknas för efterfrågad person.
Innebär att efterfrågad person är skatteregistrerad men, vid
2 frågetidpunkten, inte är skattskyldig i Sverige för innevarande år.
Efterfrågad person saknas i taxeringsregistret. Innebär att efterfrågad
3 person inte är skatteregistrerad.
100 Tekniskt oväntat internt fel gällande taxerings- och kapitaluppgifter.
101 Tekniskt kontrollerat internt fel gällande taxerings/kapitaluppgifter.
0 Utbetalningsuppgifter för efterfrågad person har lämnats ok.
Skattekonto saknas för efterfrågad person. Det har inte registrerats
1 någon ekonomisk transaktion mellan SKV och efterfrågad person.
Utbetalning saknas för efterfrågad person. Skattekonto finns men
2 efterfrågad person har inte fått någon utbetalning.
100 Tekniskt oväntat internt fel gällande utbetalningsuppgifter.
101 Tekniskt kontrollerat internt fel gällande utbetalningsuppgifter.

Kommentar: StatusPersonuppgiftKod=2 angående personuppgift för efterfrågad person lämnas inte ut i den första versionen 1.0 av
den extern informationstjänsten Beskattningsuppgifter.

