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Skatteverkets inriktning

• I Skatteverkets inriktning 
– Vi ska bidra med förutsättningar så att alla ska kunna ta tillvara 

sina rättigheter och uppfylla sina skyldigheter så enkelt som 
möjligt

– Utgår vi från kundens situation och utifrån det avgör vi vilka 
förutsättningar vi vill bidra med.

• För företagande tycker vi att skatter och andra skyldigheter ska 
gå att hantera som en integrerad del av företagets ordinarie 
processer. Genom att bidra med att göra tjänster, information 
och regler tillgängliga för andra aktörer kan dessa skapa väl 
fungerande tjänster för sina kunder.

• Skatteverket ska inom de närmaste åren vara med och bidra till 
mer automatiserade, tryggare och enklare administrativa 
processer för företagen.
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• Arbetet handlar om att verka för att nedanstående delar 
uppnås som en integrerad del av företagens ordinarie 
processer:
– All information är digital och hanteras digitalt

– Så mycket som möjligt automatiseras

– Inbyggda kontroller och säkerhetsmekanismer
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Uppdraget

• Inspirera
– Samverka med privata aktörer, myndigheter och andra parter för att skapa intresse 

för digitaliserade informationskedjor och få ökad förståelse för vad Skatteverket 
behöver göra. 

– Tillsammans med andra myndigheter och aktörer verka för att företagens grad av 
digitalisering och effektivisering av administrationen ökar. 

• Samordna
– Se till att Skatteverkets olika initiativ tillsammans på bästa sätt uppfyller syftet med 

detta uppdrag och bidrar till största möjliga kundnytta med hög kostnadseffektivitet. 
– Ta initiativ för att säkerställa att allt som behöver göras blir gjort.
– Följa relevanta initiativ inom Skatteverket och säkerställa att utvecklingen fortskrider 

som det är tänkt. 
– Samordna vår samverkan med andra myndigheter så att affärssystemen kan 

användas för flera myndighetskontakter med likartad tekniska lösningar och samma 
krav på säkerhet.

• Exponera
– Se till att Skatteverkets tjänster, information och regler exponeras för externa aktörer. 

Arbetet sker stegvis utifrån behoven från externa behov samt utifrån ekonomiska, 
tekniska och rättsliga förutsättningar. Fokus är att tillgängliggöra logik och regler för 
affärssystem eller andra mottagare.
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Affärs-
transaktioner

Skatteverket 
m fl

myndigheter

Företagets 
administrativa system

Transaktioner 
fångas

Information lämnas 
och fåsInformation 

sammanställs och 
bearbetas

Digitaliserade informationskedjor

Från deklaration till system
Från bokföring till verkligheten

Har informationen bearbetats 
och sammanställts korrekt?Har alla giltiga affärs-

transaktioner fångats korrekt?

Förändrad kontroll
Förändrad kontroll
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MyndigheterMyndigheter

Rapportera
Handlägga
Kontrollera

Försystem

• Lön
• Tid
• Reskontror
• Fakturering
• Kassor
• Anläggning
• Lager
• …

Ekonomisyste
m

Huvudbok
Redovisning

Eftersystem

• Deklaration
• Revision
• Bokslut
• Analys

Företagens administrativa systemFöretagens administrativa system



Försystem

• Lön
• Tid
• Reskontror
• Fakturering
• Kassor
• Anläggning
• Lager
• …

Ekonomisyste
m

Huvudbok
Redovisning

Eftersystem

• Bokslut
• Analys

Företagens administrativa systemFöretagens administrativa system

Transaktioner

Tillhandahålla regler
Tillhandahålla information

Ta in information

(Aggregat) (Aggregat)(Källinformation)

MyndigheterMyndigheter



Seminarie 11 juni
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Feet off

Hands off

Eyes off

Attention off

Passenger
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Jag måste ha koll på, och göra allt själv - eller köpa hjälp!

Jag är trygg, allt är enkelt – mitt system håller koll på mitt företagande!

Trygghet – Min miljö
Mindre kontakt – Finansiell status

Otrygghet – Behörigheter - Starta
Manuellt och dubbelt – Kontroll och papper 

Hur går det?

Rappor-
tering sker 

auto-
matiskt
från mitt 
system

Min 
information 
finns i mitt 

system

Även för 
manuella 
steg finns 

det 
systemstöd

Revision 
och annat 
kan skötas 

digitalt

Företaget

Affärs-
händelser 
hanteras 
automati-
serat och 
säkert.
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Skatteverket

Vi jobbar fokuserat på att minska risker –
handläggningen har minskat drastiskt!

Aktörer och företag – Kontrollen – Mindre kontakt 
Skattefel och skatteplanering

Agila, transparenta och responsiva i vår utveckling

Idag

Erbjuder 
API:er för 

all 
deklaration

Erbjuder 
API:er för 

all 
företags-

information

Erbjuder 
logiken 

och 
regelverket 

till 
systemen

API:er för 
frågor mot 
företagen 

finns

Delvis nytt 
arbetssätt 
för kontroll 
på plats.
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Affärssystem

Vi erbjuder smarta, trygga och säkra lösningar!

Mycket uppdateringar - Behörigheter



Skatteverkets löfte – öppenhet & 
transparens!

• Digital yta där allt visas (skatteverket.se)

• Senare i höst – vi presenterar vårt åtagande 2018-
2019 (även med det längre perspektivet)

• Löpande visar vi resultat och öppna frågor/inbjudan

• Vid frågor/synpunkter: eric.thoren@skatteverket.se



Kommunikation

Skatteverket.se



Roadmap öppna API:er, 2018-10-02
Exempel 
Identiferade
API:
Digitala 
myndighetsbrevlådan 
Borgenär
Enkel förfrågningstjänst 
Punktskatt
Tina inlämnande av 
deklaration
Basinfo
Debprelskatt
Skattebesked
Bilförmånsberäkning

Pågående 
Utredningar:
Moms
Ink2
Skatteverket.se
Öppen data
Ombudshantering
Arbetsintyg

Identifierad

2018 2019 2020 2021 2022

CSR-förfrågan

F
ö

reta
gsin

form
a

tio
n

Kassaregister, liggare, taxi

D
e

klara
tion

Övriga

Arbetsgivardeklaration 
inlämning

Arbetsgivardeklaration 
inlämning 2.0

FOS

FFU
Skattekonto

Värderas
Publiceringsdatum 
beslutat

Rot & Rut

Mimer

Periodisk 
sammanställnig

Content
info

Skatteberäkning 
utan ärende

Byggliggare

Kassaregister

Bouppteckning

Analys inför 
utveckling

Driftsatt



Digitaliserade informationskedjor, Nordic 
SmartGovernment och Standard Business Reporting

17

Affärs-
trans-

aktioner

Skatte-
verket
m. fl.

Myndig-
heter

Företagets 
administrativa 

system

Transaktioner
fångas

Information lämnas
och fås

Information sammanställs
och bearbetas


