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Bilaga 1 till TSFS 2019:B 

 
Svar från beställningscentral på Skatteverkets begäran om 
uppgifter om beställningar 

1 Allmän information 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av innehållet i svar från en beställningscentral till 

Skatteverket avseende uppgifter om beställningar. Svaret ska lämnas till Skatteverket i 

enlighet med bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:A) om 

beställningscentraler för taxitrafik. Svaret ska ha det innehåll som framgår av tabellen i 

avsnitt 3. Hänvisningar till föreskrifter i tabellen avser Transportstyrelsens föreskrifter 

(TSFS 2019:A) om beställningscentraler för taxitrafik om inget annat anges. 

2 Format 
Svaret ska vara i JSON-format med UTF-8 som teckenkodning. 

Svaret ska skapas enligt specifikation för JSON-schema Draft 7. 

 

Svaret ska vara giltigt vid avstämning mot det JSON-schema för uppgifter om beställningar 

som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats. 

3 Uppgifter om beställningar 
 

3.1 Om uppgifter saknas 
Det framgår nedan att uppgift kan saknas i vissa element, genom att null är angivet som en 

alternativ datatyp. Elementet ska ges värdet null när uppgift saknas. 

 

Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

1 uppgifterBe

garanOchSv

ar 

object (1..1) Obligatorisk Uppgifter om 

begäran och svar. 

Detta segment ska 

finnas med i varje 

leverans till 

Skatteverket. 

  

1.1 skatteverkets

Arendenumm

erBegaran 

string 

(1, 

100) 

(1..1) Obligatorisk Det 

ärendenummer 

som framgår i 

Skatteverkets 

begäran till 

beställnings-

centralen. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

1.2 organisations

nummerBesta

llningscentral 

string 

(10) 

[0-9] 

(1..1) Obligatorisk Organisations-

nummer på den 

beställnings-

central som svar 

kommer från. 

Detta värde kan 

också vara ett 

person-, 

samordnings- 

eller motsvarande 

nummer. 

  

1.3 antalLeveran

serSvar 

integer (1..1) Obligatorisk Antal leveranser 

som beställnings-

centralen sänder 

som svar på den 

aktuella begäran 

från Skatteverket. 

En leverans får 

maximalt omfatta 

1000 förekomster 

av segment 2. 

  

1.4 nummerPaLe

verans 

integer (1..1) Obligatorisk Nummer på 

beställnings-

centralens 

leverans när svar 

delats upp i flera 

leveranser. 

Numret avser inte 

den ordning de 

sänds till 

Skatteverket utan 

den ordning 

leveranserna har 

skapats av 

beställnings-

centralen. Talet i 

1.4 kan inte vara 

större än i 1.3. 

  

1.5 totaltAntalBe

stallningarSv

ar 

integer (1..1) Obligatorisk Totalt antal av 

segment 2 

sammanlagt i de 

leveranser som 

beställnings-

centralen har sänt 

till Skatteverket, 

som svar på den 

aktuella begäran. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2 uppgifterO

mBestallnin

g 

array (0.. 

1000) 

Obligatorisk Gränsen är satt till 

maximalt 1000 

förekomster av 

segment 2 per 

leverans. Om 

Skatteverkets 

fråga är sådan att 

svaret omfattar 

mer än 1000 

förekomster ska 

beställnings-

centralen dela upp 

dem i flera 

leveranser. 

  

2.1 grunduppgif

terBestallnin

g 

object (1..1) Obligatorisk     

2.1.1 referensnum

merBestallni

ng 

string 

(36)  

(1..1) Obligatorisk Det unika 

referensnummer 

som beställnings-

centralen har 

skapat för en 

enskild 

beställning.  

 2 kap. 12 § 1 

2.1.2 tidpunktBesta

llningInkom

mit 

string (1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag då 

beställningen 

kommit in till 

beställnings-

centralen. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339. 

 2 kap. 12 § 2 

2.2 avbokning object (0..1) Frivillig  Uppgifter om 

avbokning. Här 

avses sådan 

avbokning som 

sker innan 

köruppdrag har 

accepterats av 

förare. Avbokning 

som sker senare 

ska framgå i 

information som 

avser  

köruppdrag, se 

2.3.1 i bilaga 2. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.2.1 avbokningMe

dDebitering 

boolea

n 

(1..1) Obligatorisk Uppgift om kund 

har debiterats 

specifikt för 

denna avbokning.  

2 kap. 12 § 3 

2.2.2 betalningsinf

ormationAv

bokningsavg

ift 

array (0..*) Obligatorisk, 

om True 

uppges i 

elementet 

2.2.1 

Det kan bli flera 

förekomster av 

detta segment 

exempelvis om 

beloppet delats 

upp mellan olika 

tidpunkter eller 

betalsätt.  

2 kap. 12 § 3 

2.2.2.1 referensnum

merBetalning

Avbokning 

string 

(36) 

(1..1) Obligatorisk Det unika 

referensnummer 

som beställnings-

centralen har 

skapat för en 

enskild betalning.  

2 kap. 12 § 3 a 

2.2.2.2 beloppBrutto

Avbokningsa

vgift  

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Belopp inklusive 

mervärdesskatt 

som ska betalas 

vid en avbokning 

som debiterats. 

Ska anges med 

två decimaler. 

2 kap. 12 § 3 b 

2.2.2.3 tidpunktBetal

ningAvbokni

ngsavgift 

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag för 

faktisk betalning 

eller för 

godkännande av 

beloppet för 

fakturering, om 

fakturering ska 

ske. När värde 

finns ska formatet 

vara i enlighet 

med RFC3339.  

2 kap. 12 § 3 c  

2.2.2.4 betalningssatt

Avbokningsa

vgift 

string 

(1,50), 

null 

(1..1) Obligatorisk Betalningssätt för 

avbokningsavgift. 

Här ska anges om 

beloppet i 2.2.2.2 

har betalats via 

t.ex. Swish, kort, 

Bitcoin etc. eller 

ska debiteras via 

faktura. 

2 kap. 12 § 3 d 



Bilaga 1 till Skatteverkets remissvar 2019-05-20 
dnr 202 181690-19/112                              Sida 5 av 10 
  

Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.2.3 mervardessk

atteinformat

ionAvboknin

gsavgift 

array (0..*) Obligatorisk, 

om True 

anges i 

elementet 

2.2.1 

Uppgifter om 

mervärdesskatt 

för avboknings-

avgift. Om olika 

mervärdesskatte-

satser gäller för 

olika delar av 

beloppet så ska 

beställnings-

centralen redovisa 

flera förekomster 

av detta segment. 

  

2.2.3.1 beloppNetto

Avbokningsa

vgift 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Avbokningsavgift 

exklusive 

mervärdesskatt. 

Ska anges med 

två decimaler. 

2 kap. 12 § 3 e 

2.2.3.2 mervardesska

ttebeloppAvb

okningsavgift 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 2.2.3.1. 

Ska anges med 

två decimaler. 

 2 kap. 12 § 3 f 

2.2.3.3 mervardesska

ttesatsAvbok

ningsavgift 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som är 

aktuell för 

beloppet i 2.2.3.1. 

Ska anges med 

fyra decimaler, 

exempelvis ska  

6 % anges som 

0,0600. 

 2 kap. 12 § 3 g 

2.3 samhallsbetal

dBestallning  

boolea

n 

(1..1) Obligatorisk Uppgift om 

beställningen 

avser sådan 

samhällsbetald 

taxitrafik som 

avses i 2 b kap.  

5 § taxitrafik-

lagen (2012:211), 

TTL. 

 2 kap. 12 § 4  
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.4 andradBesta

llning 

object (0..1) Frivillig Uppgift om 

beställningen 

avser sådan 

ändring av 

pågående 

köruppdrag som 

avses i 2 b kap.  

4 § tredje stycket 

TTL. När ändring 

i pågående kör-

uppdrag sker ska 

beställnings-

centralen 

registrera detta 

som en ny unik 

beställning och 

uppge True i detta 

element, samt 

referensnummer 

på den ursprung-

liga beställningen 

i elementet 2.4.1. 

 2 kap. 12 § 5 

2.4.1 referensnum

merUrsprung

ligBestallnin

g 

string 

(36) 

(1..1) Obligatorisk Referensnummer 

på ursprunglig 

beställning. Den 

ursprungliga 

beställning som 

avses är den 

beställning som 

gällde vid start av 

köruppdraget.  

 2 kap. 12 § 6 

2.5 bestallningF

ard 

object (0..1) Obligatorisk 

om inte 2.6 

förekommer.  

Antingen 2.5 

eller 2.6 

måste före-

komma. 

Uppgift om 

beställningen 

avser en viss i 

förväg fastställd 

färd enligt  

2 b kap. 4 §  

första stycket 

TTL.  
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.5.1 tidpunktStart

Fard 

string (1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag då 

färden ska 

påbörjas enligt 

beställningen, om 

beställningen 

avser en viss i 

förväg fastställd 

färd. 

                                                               

Om beställningen 

är en sådan 

ändring av 

pågående 

köruppdrag som 

avses i  2 b kap.  

4 § tredje stycket 

TTL ska här 

anges den 

tidpunkt som 

lagrats för den 

ursprungliga 

beställningen.  

 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339.  

 2 kap. 12 § 7 

2.5.2 strackaFard numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Sträcka i 

kilometer, med 

två decimaler, 

som beställd färd 

beräknats till av 

beställnings-

centralen vid 

beställning, om 

beställningen 

avser en viss i 

förväg fastställd 

färd. 

 2 kap. 12 § 8 

2.6 bestallningF

orfogande  

object (0..1) Obligatorisk 

om inte 2.5 

förekommer.  

Antingen 2.5 

eller 2.6 

måste före-

komma. 

Uppgift om 

beställningen 

avser en viss tid 

under vilken 

fordon ska stå till 

förfogande enligt 

2 b  kap. 4 § 

första stycket 

TTL.  
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.6.1 datumTidFor

fogandeStart  

string (1..1) Obligatorisk  Datum och 

klockslag från 

vilket fordonet 

ska stå till 

beställarens 

förfogande enligt 

beställningen. 

Formatet ska vara 

i  enlighet med 

RFC3339.  

 2 kap. 12 § 9 

2.6.2 datumTidFor

fogandeSlut 

string (1..1) Obligatorisk  Datum och 

klockslag till 

vilket fordonet 

ska stå till 

beställarens 

förfogande enligt 

beställningen, om 

beställningen 

avser en viss tid 

under vilken 

fordon ska stå till 

förfogande. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339.  

 2 kap. 12 § 9 

2.7 uppgifterAvt

alatPris 

object (0..1) Obligatorisk, 

om svaret är 

False i 

elementet 

2.3. 

Uppgift om det 

pris som avtalats 

mellan 

beställnings-

central och 

beställare. 

  

2.7.1 totaltPrisNett

o 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Totalt avtalat pris, 

exklusive 

mervärdesskatt. 

Ska anges med 

två decimaler. 

 2 kap. 12 § 10 

2.7.2 prisStracka

EllerTid 

array (1..*) Obligatorisk Den del av priset 

som avser beställd 

sträcka eller tid. 

Det kan före-

komma att detta 

belopp ska 

beskattas med 

olika mervärdes-

skattesatser, 

därför är flera 

förekomster 

möjliga.  
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.7.2.1 prisNettoStra

ckaEllerTid 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Uppgifter om den 

del av priset som 

avser beställd 

sträcka eller tid då 

fordonet ska stå 

till förfogande, 

exklusive 

mervärdesskatt. 

Ska anges med 

två decimaler. 

 2 kap. 12 § 11 

2.7.2.2 mervardesska

ttebeloppStra

ckaEllerTid 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 2.7.2.1. 

Ska anges med 

två decimaler. 

 2 kap. 12 § 12 

2.7.2.3 mervardesska

ttesatsStracka

EllerTid 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som är 

aktuell för 

beloppet i 2.7.2.1. 

Ska anges med 

fyra decimaler, 

exempelvis ska  

6 % anges som 

0,0600. 

 2 kap. 12 § 13 

2.7.3 prisTillagg array (0..*) Frivillig Uppgifter om den 

del av priset som 

avser tillägg, om 

sådant 

förekommer.  

Med tillägg 

menas alla delar 

av avtalat pris 

som inte avser 

sträcka eller tid, 

exempelvis avgift 

för bompassage 

och barnstol.  

Det kan före-

komma att detta 

belopp ska 

beskattas med 

olika mervärdes-

skattesatser, 

därför är flera 

förekomster 

möjliga. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerad) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter  

2.7.3.1 prisNettoTill

agg 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Den del av priset 

som avser tillägg,  

exklusive 

mervärdesskatt. 

Ska anges med 

två decimaler. 

 2 kap. 12 § 14 

2.7.3.2 mervardesska

ttebeloppTill

agg 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 2.7.3.1. 

Ska anges med 

två decimaler.  

2 kap. 12 § 15 

2.7.3.3 mervardesska

ttesatsTillagg  

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som 

gäller för beloppet 

i 2.7.3.1. Ska 

anges med fyra  

decimaler, 

exempelvis ska  

6 % anges som 

0,0600. 

2 kap. 12 § 16  

 


