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Bilaga 2 till TSFS 2019:B  

 
Svar från beställningscentral på Skatteverkets begäran om 
uppgifter om köruppdrag 

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

Skatteverket avseende uppgifter om köruppdrag. 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 köruppdrag 

som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats. 

3 Uppgifter om köruppdrag 
 

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

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

 

Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

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

Arendenum

merBegaran 

string 

(1, 

100) 

(1..1) Obligatorisk Det ärende-

nummer som 

framgår i 

Skatteverkets 

begäran till 

beställnings-

centralen. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

1.2 organisations

nummerBest

allningscentr

al 

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 totaltAntalK

oruppdragSv

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 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2 uppgifterO

mKoruppdr

ag  

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

terKoruppd

rag 

object (1..1) Obligatorisk Grunduppgifter 

om köruppdrag. 

  

2.1.1 referensnum

merKoruppdr

ag 

string 

(36) 

(1..1) Obligatorisk Det unika 

referensnummer 

som beställnings-

centralen har 

skapat för ett 

enskilt kör-

uppdrag.  

2 kap. 14 § 1 

2.1.2 referensnum

merBestallni

ngar 

array (1..*) Obligatorisk Referensnummer 

för den eller de 

beställningar som 

utförs under 

köruppdraget. 

  

2.1.2.1 referensnum

merBestallni

ng 

string 

(36) 

(1..1) Obligatorisk Det eller de unika 

referensnummer 

som beställnings-

centralen har 

skapat för den 

eller de beställ-

ningar som utförs 

genom kör-

uppdraget.  

2 kap. 14 § 2 

2.1.3 forareAccept 

 

 

 

 

 

 

 

  

string 

(6)  

[0-9] 

(1..1) Obligatorisk Förarkod för den 

förare som har 

accepterat att 

utföra kör-

uppdraget.  

2 kap. 14 § 3 a 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.1.4 tidpunktFora

reAccept 

string (1..1) Obligatorisk Datum och 

tidpunkt då 

föraren i 2.1.3 har 

accepterat att 

utföra 

köruppdraget. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339. 

2 kap. 14 § 3 b 

2.1.5 fordonAccep

t 

string 

(6) 

(1..1) Obligatorisk Registrerings-

nummer för det 

fordon, vars 

fordons-

identifierings-

nummer 

beställnings-

centralen har 

samlat in, när 

förare har 

accepterat att 

utföra kör-

uppdraget.  

2 kap. 14 § 4 

2.1.6 tillstandshav

areTaxitrafik 

string 

(10) 

[0-9] 

(1..1) Obligatorisk Person-, 

samordnings- 

eller 

organisations-

nummer för den 

tillståndshavare 

för taxitrafik, som 

har det aktuella 

fordonet anmält i 

taxitrafik.  

2 kap. 14 § 5 

2.1.7 samhallsbetal

tKoruppdrag  

boolea

n 

(1..1) Obligatorisk Uppgift om 

köruppdraget 

avser sådan 

samhällsbetald 

taxitrafik som 

avses i 2 b kap.    

5 § taxitrafik-

lagen (2012:211), 

TTL. 

2 kap. 14 § 6 

2.1.8 koruppdragU

tfort 

boolea

n 

(1..1) Obligatorisk Uppgift om 

köruppdraget har 

utförts. När True 

uppges ska 

information nedan 

i 2.2 om utfört 

köruppdrag också 

finnas.  

2 kap. 14 § 7 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.2 uppgifterUtf

ortKoruppd

rag 

object (0..1) Obligatorisk, 

om True har 

uppgivits i 

elementet 

2.1.8. 

Uppgifter som ska 

finnas om ett 

köruppdrag som 

har utförts. 

  

2.2.1 uppgifterSta

rtKoruppdr

ag 

object (1..1) Obligatorisk Uppgifter som 

beställnings-

centralen ska 

samla in vid den 

tidpunkt då 

köruppdrag 

startas. 

  

2.2.1.1 starttidKorup

pdrag  

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag då 

köruppdrag har 

startat, enligt   

2 kap. 4 § TSFS 

2019:A. 

Tidpunkten ska 

vara hämtad från 

tidskälla i 

beställnings-

centralens 

tekniska 

utrustning. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 14 § 8 

2.2.1.2 vagmatarstall

ningStart   

numbe

r, null 

(1..1) Obligatorisk Vägmätarställning 

i kilometer med 

två decimaler vid 

start av kör-

uppdrag, om det 

är vägmätar-

ställning som 

samlats in från 

fordonet. 

2 kap. 14 § 9 a 

2.2.1.3 ackumulerad

StrackaStart   

numbe

r, null 

(1..1) Obligatorisk Ackumulerad 

körsträcka i 

kilometer med två 

decimaler vid 

start av kör-

uppdrag, om det 

inte är vägmätar-

ställning, utan 

annat ackumulerat 

värde, som 

samlats in från 

fordonet.  

2 kap. 14 § 9 a 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.2.1.4 fordonStart string 

(6), 

null 

(1..1) Obligatorisk Registreringsnum

mer på det fordon 

som ska utföra 

köruppdraget och 

vars fordons-

identifierings-

nummer 

beställnings-

centralen har 

samlat in från 

särskild 

utrustning för 

taxifordon vid 

start av 

köruppdrag. 

Sammankoppling 

mellan 

fordonsidenti-

fieringsnummer 

och registrerings-

nummer ska 

göras.  

2 kap. 14 § 9 b 

2 kap. 16 § 

2.2.1.5 serienummer

SarskildUtru

stningStart 

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Serienummer på 

den särskilda 

utrustning för 

taxitrafik som 

finns installerad i 

fordonet. 

2 kap. 14 § 9 c 

2.2.1.6 tidpunktInsa

mlingFranFo

rdonet 

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag då 

uppgift enligt 

2.2.1.2  eller 

2.2.1.3 har 

samlats in från 

fordonet av den 

särskilda 

utrustningen för 

taxifordon. 

Tidpunkten ska 

vara hämtad från 

tidskälla i den 

särskilda 

utrustningen för 

taxifordon. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 14 § 9 d 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.2.2 uppgifterAv

slutKorupp

drag 

object (1..1) Obligatorisk Uppgifter som 

beställnings-

centralen ska 

samla in vid den 

tidpunkt då 

köruppdrag 

avslutas. 

  

2.2.2.1 sluttidKorup

pdrag  

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag då 

köruppdrag har 

avslutats, enligt  

2 kap. 5 §  

TSFS 2019:A. 

Tidpunkten ska 

vara hämtad från 

tidskälla i 

beställnings-

centralens 

tekniska 

utrustning. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 14 § 10 

2.2.2.2 vagmatarstall

ningAvslut  

numbe

r, null 

(1..1) Obligatorisk Vägmätarställning 

i kilometer med 

två decimaler vid 

avslut av 

köruppdrag, om 

det är vägmätar-

ställning som 

samlats in från 

fordonet. 

2 kap. 14 § 11 

a 

2.2.2.3 ackumulerad

StrackaAvslu

t  

numbe

r, null 

(1..1) Obligatorisk Ackumulerad 

körsträcka i 

kilometer med två 

decimaler vid 

avslut av 

köruppdrag, om 

det inte är 

vägmätar-

ställning, utan 

annat  

ackumulerat 

värde, som 

samlats in från 

fordonet.  

2 kap. 14 § 11 

a 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.2.2.4 fordonAvslut string 

(6), 

null 

(1..1) Obligatorisk Registrerings-

nummer på det 

fordon som ska 

utföra körupp-

draget och vars 

fordons-

identifierings-

nummer 

beställnings-

centralen har 

samlat in från 

särskild 

utrustning vid 

avslut av 

köruppdrag. 

Sammankoppling 

mellan 

fordonsidenti-

fieringsnummer 

och registrerings-

nummer ska 

göras. 

2 kap. 14 § 11 

b  

2 kap. 16 § 

2.2.2.5 serienummer

SarskildUtru

stningAvslut 

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Serienummer på 

den särskilda 

utrustning för 

taxifordon som 

finns installerad i 

fordonet. 

2 kap. 14 § 11 

c 

2.2.2.6 tidpunktInsa

mlingFranFo

rdonet 

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag då 

uppgift enligt 

2.2.2.2 eller 

2.2.2.3 har 

samlats in från 

fordonet av den 

särskilda 

utrustningen för 

taxifordon. 

Tidpunkten ska 

vara hämtad från 

tidskälla i den 

särskilda 

utrustningen för 

taxifordon. 

Formatet ska vara 

i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 14 § 11 

d 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.2.2.7 strackaUtfort

Koruppdrag 

numbe

r, null 

(1..1) Obligatorisk Sträcka i 

kilometer med två 

decimaler för 

utfört köruppdrag, 

som utgörs av 

uträkning av 

värde i elementet 

2.2.2.2 minus 

värde i elementet 

2.2.1.2 alternativt 

2.2.2.3 minus 

2.2.1.3. 

2 kap. 14 § 12 

2.3 uppgifterBet

alningKoru

ppdrag 

array (0..*) Obligatorisk 

om False har 

uppgivits i 

elementet 

2.1.7. 

Uppgifter om 

betalning av 

köruppdrag. 

Betalningen kan 

avse ett utfört 

köruppdrag eller 

en avbokning som 

debiterats efter 

det att förare har 

accepterat ett 

köruppdrag. Det 

kan förekomma 

mer än en uppgift 

om betalning per 

köruppdrag, 

exempelvis om 

köruppdrag 

omfattar mer än 

en beställning och 

betalning har 

delats upp mellan 

olika beställare.  

  

2.3.1 betalinform

ationKorup

pdrag 

object (1..1) Obligatorisk Uppgift om 

betalning av det 

belopp som 

debiterats för 

köruppdraget. 

Kan också vara 

betalning för en 

avbokning som 

skett efter att 

förare accepterat 

ett köruppdrag.  
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.3.1.2 referensnum

merBetalning 

string 

(36) 

(1..1) Obligatorisk Det unika 

referensnummer 

som beställnings-

centralen har 

skapat för varje 

enskild betalning.  

2 kap. 14 § 13 

a 

2.3.1.3 beloppBrutto

Koruppdrag 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Belopp inklusive 

mervärdesskatt, 

samt eventuell 

dricks, som ska 

betalas. Ska anges 

med två decimal-

er. 

2 kap. 14 § 13 

b 

2.3.1.4 tidpunktBetal

ningKoruppd

rag 

string, 

null 

(1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag för 

faktisk betalning 

eller för god-

kännande av 

beloppet för 

fakturering, om 

fakturering ska 

ske. Formatet ska 

vara i enlighet 

med RFC3339.  

2 kap. 14 § 13 

c 

2.3.1.5 betalningssat

tKoruppdrag 

string 

(1,50), 

null 

(1..1) Obligatorisk Betalningssätt för 

köruppdrag. Här 

ska anges om 

beloppet i 2.3.1.3 

har betalats via 

t.ex. Swish, kort, 

Bitcoin etc. eller 

ska debiteras via 

faktura. 

2 kap. 14 § 13 

d 

2.3.2 mervardess

katteinform

ationKorup

pdrag 

array (1..*) Obligatorisk Uppgifter om 

mervärdesskatt 

avseende belopp 

att betala för 

köruppdrag. Om 

olika mervärdes-

skattesatser gäller 

för olika delar av 

beloppet så ska 

beställnings-

centralen redovisa 

flera förekomster 

av detta segment. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Data- 

typ 

Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.3.2.1 beloppNetto

Koruppdrag  

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Belopp att betala, 

exklusive 

mervärdesskatt 

och dricks. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 14 § 13 

e 

2.3.2.2 mervardessk

attebeloppKo

ruppdrag  

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 

elementet 2.3.2.1. 

Ska anges med 

två decimaler.  

2 kap. 14 § 13 

f 

2.3.2.3 mervardessk

attesatsKoru

ppdrag 

numbe

r 

(1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som 

gäller för beloppet 

i elementet 

2.3.2.1. Ska anges 

med fyra decimal-

er, exempelvis 

ska 6 % anges 

som 0,0600. 

2 kap. 14 § 13 

g 

2.3.3 dricksKorup

pdrag 

numbe

r 

(0..1) Frivillig Eventuell dricks 

som lämnats 

tillsammans med 

betalningen till 

beställnings-

centralen ska 

redovisas. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 14 § 13 

h 

 


