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Informationsmodell Beskattningsuppgifter 

1 Dokumentinformation 

1.1 Syfte 
Syfte med dokumentet är att beskriva en informationsmodell för informationstjänsten 

Beskattningsuppgifter.  

Informationsmodellen omfattar den information som ska hanteras vid förfrågan från 

och svar tillbaka till extern part.  

1.2 Målgrupp 
Målgrupp för dokumentet är de som utvecklar och förvaltar informationstjänsten 

”Beskattningsuppgifter” i dialog med de som utvecklar mot tjänsten.  

1.3 Referenser 

Ref. Dokumenttitel Utgivare Adress 

Ref. [1] Beskattningsuppgifter 

ordlista 

Skatteverket http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formy

ndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d11

3f4c7597012bcc.html 

2 Beskrivning av signifikanta objekt i informationsmodellen 

2.1 FörfråganBeskattningsuppgifter 
En FörfråganBeskattningsuppgifter uppstår när extern part (f.n. kommuners 

socialnämnder) vill ha beskattningsuppgifter på en eller flera person/er. Förfrågan 

består av personnummer/ samordningsnummer/tilldelat personnummer för aktuella 

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

extern part.  

En extern part har även möjlighet att anlita ett företag (personuppgiftsbiträde/ombud) 

som bearbetar förfrågan och svar (personuppgifter) från Skatteverket för dennes 

räkning. Företaget är då ett personuppgiftsbiträde (Personuppgiftsbitrade i 

informationsmodellen nedan) och den externa parten är personuppgiftsansvarig. 

2.2 SvarBeskattningsuppgifter 
Sammanhållande objekt för de uppgifter som kan skickas tillbaka på förfrågad person. 

Uppgifterna motsvarar de som får lämnas ut enligt förordning. Se ordlistan. 

2.3 Meddelande 
Om inga svarsuppgifter kunnat tillhandahållas för den aktuella förfrågan lämnas 

information/upplysning om detta. 

http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/beskattningsuppgifter.4.64a656d113f4c7597012bcc.html
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2.4 FysiskPerson 
Personobjektet består av personnummer/samordningsnummer/tilldelat personnummer, 

namnuppgifter (Förnamn, Tilltalsnamn, TilltalsnamnKod, Mellannamn, Efternamn 

och Sekretessmarkering).  

Innehåller även information om aktuell person inte uppfyller de förutsättningar som 

krävs för att lämna tillbaka personuppgifter, StatusPerson. 

2.5 Taxeringsuppgifter 
Innefattar de kapitaluppgifter som socialnämnden erhåller för efterfrågad person. 

SummaIntäkterKapital, den inkomst som personen haft av inkomstslaget kapital. 

ÖverskottPåKapital, det överskott av inkomstslaget kapital som personen haft.  I 

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

beslutat/fastställt.   Taxeringsår, det taxeringsår som avses för beloppen ovan.  

OBS! Finns inte med i förordningen men kan behövas som stöd vid socialnämndens 

handläggning.  

Innehåller även information om aktuell person inte uppfyller de förutsättningar som 

krävs för att lämna tillbaka taxeringsuppgifter, StatusTaxeringsuppgifter. 

2.6 Skattekontouppgifter 
Uppgifter (UtbetaltBelopptillKontoinnehavare, belopp och 

BokföringsdagFörUtbetalningar, datum) på den senaste utbetalningen som gått till 

efterfrågad person oavsett om denne är näringsidkare eller inte.  

Innehåller även information om aktuell person inte uppfyller de förutsättningar som 

krävs för att lämna tillbaka skattekontouppgifter, StatusSkattekontouppgifter. 
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