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Beskattningsuppgifter 

Sammanfattning 

Dokumentet innehåller begrepp som har bedömts som viktiga att definiera för 

informationstjänsten Beskattningsuppgifter. Begreppen presenteras textuellt i form av 

en ordlista. 

1. Dokumentinformation 

1.1 Syfte 

Syfte med dokumentet är att förklara begrepp och skapa gemensamt språkbruk för 

informationstjänsten Beskattningsuppgifter, så att entydig kommunikation säkerställs 

internt och externt.  

1.2 Målgrupp 

Målgrupp för dokumentet är de som utvecklar mot informationstjänsten 

”Beskattningsuppgifter” och användare av tjänsten.  

 

2. Definitioner 

2.1 Beskattningsuppgifter 

Informationstjänst där Skatteverket, enligt Socialtjänstlagen, lämnar ut vissa 

uppgifter, till kommunernas socialnämnder, elektroniskt med direktåtkomst via 

webbtjänst. Följande uppgifter om enskild person lämnas ut: 

 namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,  

 sammanlagda intäktsposter och överskott i inkomstslaget kapital enligt 

inkomstskattelagen (1999:1229), och  

 belopp och datum för återbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen 

(1997:483).  

2.2 Elektronisk förfrågan 

En förfrågan består av en eller flera fysiska personer, samt uppgifter om en kommun 

och den användare som gör förfrågan.  

2.3 Efterfrågad person 

Ett person- eller samordningsnummer för en fysisk person (se kap. 2.5) i en förfrågan 

som en socialnämnd behöver uppgifter om (se kap. 2.7). 

2.4 Extern informationstjänst 

Gemensamt begrepp för de elektroniska informationstjänster som finns tillgängliga 

hos Skatteverket för myndigheter, kommuner och landsting. 

2.5 Fysisk person 

Skattebetalare indelas grovt i fysiska personer och juridiska personer. Fysisk person är 

en juridisk term för en individ, en människa. Är ett eget rättssubjekt och kan både 

förvärva sig juridiska rättigheter och ikläda sig juridiska skyldigheter. Identifieras 

inom taxeringen med hjälp av person- eller samordningsnummer. 

https://lagen.nu/1999:1229
https://lagen.nu/1997:483
https://lagen.nu/1997:483
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2.6 Felmeddelande 

Om inga svarsuppgifter kunnat tillhandahållas för den aktuella förfrågan lämnas 

istället ut information om detta i ett s.k. ”Faultschema” (tekniskt begrepp). 

2.7 Förfrågan beskattningsuppgifter  

En Förfrågan avseende beskattningsuppgifter (se kap. 2.1) uppstår när en användare 

hos en socialnämnd behöver information om beskattningsuppgifter för en eller flera 

person/er. Förfrågan består av person- eller samordningsnummer för aktuella 

personer. Lagen kräver att förfrågningar endast kan ske från ett aktuellt ärende hos en 

socialnämnd.   

2.8 Identitetsbeteckning 

Används för fysiska personer. Se även kap. 2.14 för personnummer och kap. 2.17 för 

samordningsnummer. 

2.9 Indatakanal 

Kanal för utbyte av elektronisk information mellan aktörer via en webbtjänst eller 

SHS exempelvis (se även kap. 2.19 och kap. 2.29).  

2.10 Informationskälla 

Det register där Skatteverkets uppgifter lagras som ingår i en informationstjänst. 

2.11 Ingivare 

Ett avtal som undertecknats av exempelvis en kommun, anses vara den ingivare som 

använder informationstjänsten och vars organisationsnummer finns med i en 

inskickad förfrågan. 

2.12 Informationstjänst 

Information avseende specifika uppgifter i Skatteverkets register får lämnas ut 

elektroniskt med direktåtkomst via en specifik webbtjänst. Se även kap. 2.1. 

2.13 Organisationsnummer 

Ett unikt identifikationsnummer för juridiska personer. Organisationsnumret består av 

10 siffror där de två inledande siffrorna motsvarar koden för den företagsform som 

gäller för den juridiska personen. 

2.14 Personnummer 

Personnummer är en enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer. Varje person 

som är registrerad i folkbokföringen ska ha ett personnummer som 

identitetsbeteckning.  
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2.15 Personuppgifter 

Inom skatteverket är det en benämning på de grunduppgifter om en person (fysisk 

eller juridisk) som används inom taxering och folkbokföring bl. a.  

Enligt personuppgiftslagen (PUL) all slags information som direkt eller indirekt kan 

hänföras till en fysisk person.  

2.16 Personuppgiftsbiträde 

Om ett företag (ombud/servicebyrå) kommer att behandla personuppgifter för en 

statlig eller kommunal myndighets räkning är företaget personuppgiftsbiträde och 

myndigheten personuppgiftsansvarig.  

Den personuppgiftsansvarige har det yttersta ansvaret för behandlingen av 

personuppgifter. 

Enligt 30§ personuppgiftslagen ska det finnas ett skriftligt avtal om personuppgifts-

biträdets behandling av personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. 

Se Skatteverkets webbplats för mer information. 

2.17 Samordningsnummer 

Enhetlig identitetsbeteckning för fysiska personer som inte är eller har varit 

folkbokförda eller ska vara folkbokförda i Sverige.  

2.18 Servicenivå 

Beskriven nivå på service avseende en viss tjänst eller leverans. Se även ”Generella 

krav”. 

2.19 SHS 

Spridning Hämtning System. En teknisk lösning som underlättar spridning och 

hämtning av data mellan organisationer vid kommunikation över Internet.  

2.20 Skattekonto 

Alla skatteregistrerade fysiska och juridiska personer har ett skattekonto.  

2.21 Skattekontouppgifter 

Den externa informationstjänsten Beskattningsuppgifter innefattar 

skattekontouppgifterna senast utbetalt belopp till kontoinnehavare och bokföringsdag 

(datum) för det belopp, som betalas ut från skattekontot på den senaste utbetalningen 

som gått till efterfrågad person oavsett om denne är näringsidkare eller inte.  

Innehåller även information (status) om aktuell efterfrågad person inte uppfyller de 

förutsättningar som krävs för att lämna tillbaka skattekontouppgifter. 

2.22 Standardiserad Information 

Innebär att den information som tas emot/levereras av informationstjänster från/till 

mottagare via informationstjänster hanteras med hjälp av standardiserade 

tjänstegränssnitt, där informationsformatet är XML och informationsinnehållet består 

av gemensamma standardiserade begrepp och strukturer som är standardiserade så att 

olika tjänster använder samma namn och strukturer för samma sak. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/forfraganforetagsuppgifter/personuppgiftslagen.4.6efe6285127ab4f1d2580001573.html
http://n0735/qlm/skv/HTMLDocument/940d7404-f371-480b-b25f-2137c97218e8.htm##
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2.23 Summa intäkter på kapital 

Uppgiften för det sammanlagda beloppet på samtliga intäktsposter i inkomstslaget 

kapital för innevarande år för efterfrågad person, som är fastställda/ beslutade eller, 

om så finns, senast omräknade.  

2.24 Svar beskattningsuppgifter 

Sammanhållande objekt för de uppgifter som kan skickas tillbaka på en efterförfrågad 

person. Uppgifterna motsvarar de som får lämnas ut enligt förordning. 

2.25 Taxeringsuppgifter 

Informationstjänsten Beskattningsuppgifter innefattar de kapitaluppgifter som 

socialnämnden erhåller för efterfrågad person: 

 Summa intäkter på kapital (se kap. 2.23) 

 Överskott på kapital (se kap. 2.33) 

 Taxeringsår (det taxeringsår som avses för beloppen ovan). OBS! Finns inte med i 

förordningen men kan behövas som stöd vid socialnämndens handläggning. Se 

kap. 2.27. 

Innehåller även information (status) om aktuell efterfrågad person inte uppfyller de 

förutsättningar som krävs för att lämna tillbaka taxeringsuppgifter. 

2.26 Tax 2 

Årlig Taxering 2. Tax 2 arbetar bl. a med skattebesked, eSkattebesked, taxeringsutfall, 

visning av inkomstuppgifter, avisering av inkomstuppgifter till interna och externa 

kunder. 

2.27 Taxeringsår 

Med taxeringsår avses det kalenderår då taxeringsbeslut om den årliga taxeringen ska 

meddelas. 

2.28 Utbetalt belopp till kontoinnehavare 

Utbetalning till kontoinnehavare, den person som innehar skattekonto 

2.29 Webbtjänst 

En webbtjänst (Web Service) består av webbaserad programvara. Den möjliggör dator 

till dator integration, där webbaserade datorprogram kommunicerar med varandra på 

ett standardiserat sätt med hjälp av XML-baserade meddelanden. En webbtjänst 

samarbetar dynamiskt med andra webbtjänster. 

2.30 XML 

eXtensible Markup Language, ett webbinformationsprotokoll för att utbyta data i 

textformat. Populärt tack vare dess enkla klartextformat och tillgång till fria kodning- 

och avkodningsprogram (parsers). 

2.31 XML-element 

Ett XML-dokument innehåller XML-element. Ett XML-element inkluderar dess 

starttagg och sluttagg. Ett XML-element kan bestå av andra element och/eller attribut. 



Ordlista Version: 1.0 Sida 7 av 7 

Beskattningsuppgifter Senast sparat: 2013-08-23 

 

 

2.32 XML-schema 

En standard för att i XML-format beskriva regler för struktur och innehåll i ett 

dokument som skall uppfylla ett specifikt XML-format. 

2.33 Överskott på kapital 

Uppgiften om överskottsbelopp i inkomstslaget kapital för innevarande år för 

efterfrågad person, som är fastställt/beslutat eller, om så finns, senast omräknat. I 

första hand tas de värden som är senast omräknade och i 2:a hand tas de som är 

beslutat/fastställt. 


