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Agenda:
●
●

Presentation
Integration för att kunna hämta information från Skatteverket
Hur kan vi möjliggöra informationshämtning från Skatteverket
○ Standardramverk finns - OAuth 2.0 - https://oauth.net/2/
○ Viktigt att det finns en Sandbox-miljö för samarbete kring utveckling - Inkluderas i
utvecklarportal
○ Erfarenhetsutbyte kring avtalshantering kring informationsutbyte med integratörer
idag

●

Företagsuppgifter för affärssystem
Identifiera företagsuppgifter som kan skapa förutsättningar för underlättat företagande
○ Definiera vad vi vill uppnå med att tillgängliggöra informationen.

Sammanfattning av actions
Skatteverket:
●
●

Utvärdera exempel på avtal från programleverantörer för att se hur information kan göras
tillgänglig - Mål Q2
Hur kan samverkan ske kring uppgifter från andra myndigheter, ex. Bolagsverket. - Mål Q2

Programvaruföretag:
●

●
●
●

Bidra med exempel på utformning av integrationsavtal - Mål Q2
○ Samarbetsavtal
Avtal mellan exempelvis programvaruföretag och Bank
○ Kundavtal
Avtalet kunden godkänner när integrationen upprättas
Sammanställa erfarenheter och synpunkter från arbetet med API för AGI - Mål Q2
Förutsättningar för integration, utvecklingsmiljö/sandbox - Mål Q2
Definiera vad som kan uppnås genom att tillgängliggöra företagsuppgifter. - Mål Maj

Gemensam:
●

Workshop med tekniker från programvaruföretag och Skatteverket för definiering av
funktionalitet kring utvecklarportal och öppna APIer - Mål Maj

●

Hur kan vi arbeta med och påverka Skatteverkets roadmap kring API i vårt gemensamma
arbete - Mål Q2

Uppgifter
● Allmäna uppgifter
○ Viktiga datum - exponera som öppen data.
● Företagsuppgifter
○ Räkenskapsår - Hämta
Möjlighet att hämta information om befintliga räkenskapsår vid uppsättning av
företag i ekonomisystem
○

Bokföringsmetod
Information om det är fakturametoden eller kontantmetoden som används
- Hantera förändring

○ Momsperiod - Hämta
Möjlighet att hämta företagets momsperiod vilket kan användas för att informera
och säkerställa att momsdeklaration redovisas i rätt tid.
- Hantera förändring

○ Momsinlämning - Ordinarie eller Tidigarelagd
- Hantera förändring
○

Momspliktighet
Hämta uppgifter om verksamheten är momspliktig

○

F-skatt - från datum

○

SNI-kod
- Hantera förändrning

○

Bolagsform
Hämta uppgifter om bolagsform

○

Anställda
Hämta uppgifter om det finns anställda i företaget
- Hantera förändring

● Skattekonto
Hämta saldo och transaktionsinformation från Skattekonto

● Inlämning
○

○
○
○

○

Momsdeklaration
■ Momsrapport
■ MOSS
■ Periodisk sammanställning
Möjlighet till inlämning
Se aktuell status
Se om betald via Skattekonto
Hämta kvittens med deklarerade värden per konto för moms - framgå om rättelser i
tidigare perioder
Inkomstdeklaration

Möjlighet att lämna företagets inkomstdeklaration
○

Signering av inlämning
Möjlighet att signera inlämning direkt från system

○

Arbetsgivardeklaration
■ Inlämning
■ Se status

