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Standardiserad företagsrapportering handlar om att

• minska företagens administrativa börda

• genom digitaliserad inrapportering av finansiell information

• som kan återanvändas
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Gemensamma mål med SBR-arbetet

• Definiera begrepp, fungerande processer och teknik för inlämning och 
delning

• ”Produce once, supply many”: minimerad administration kring 
inlämning och rapportering för inlämnarna

• Förvaltningsorganisation av gemensamma begrepp, processer och 
teknikstandarder
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SBR på Skatteverket

• Skatteverket har tagit ställning till ett införande av standarden XBRL.

• Skatteverket har en pågående förstudie som ser över förutsättningarna 
för ett införande av att lämna inkomstdeklaration 2 via öppet API där 
standarden XBRL stöds. Lösningen har för avsikt att vara följsam andra 
myndigheters intag.

• Inkomstdeklaration 2 är den deklaration där informationen som lämnas 
in till Skatteverket till stor del stämmer överens med befintligt framtagen 
taxonomi för K2 regelverket avseende årsredovisningen. 
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Dagens inkomstdeklaration 2 (INK2)

• SRU filer genom filöverföringstjänsten

• Huvudblanketten (underskriven framsida) genom 

e-tjänsten Inkomstdeklaration 2
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Pågående förstudie INK2, några 
aktiviteter
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• Belysa de olika alternativa möjligheterna till intag av INK2 
utifrån juridiska aspekter. Analysen ska visa vilka lagliga 
alternativ till intag Skatteverket har utifrån SFL och SFF. 

– Förstudiens bedömning är att Skatteverket måste ta in 
samma uppgifter oavsett kanal. Inte ta in mer uppgifter 
än nödvändigt

• Genomföra en Proof of Concept (PoC) genom att ta fram 
en taxonomi för INK2 och validera instansdokument mot 
taxonomin. Med instansdokument menas elektronisk 
rapport i XBRL-format, baserad på en taxonomi.

– Arbete pågår där ett första internt utkast till taxonomi 
finns framtagen



Öppna API samverkan

• Idéer in via Kontakta oss

• Prototyp - feedback inför och under utveckling

• Support via myndighetsbrevlåda

• Möten och events

Våra främsta kommunikationskanaler:

• Skatteverket.se
- Utveckling av digitala tjänster

• Utvecklarportalen
- API-dokumentation
- Testtjänst och driftsatt tjänst

developer.skatteverket.se



Anslutningsprocess och avtal

En process som beskriver hur programvaruföretag / programvaruutvecklare kan ansluta sig till Skatteverkets öppna API:er.

Beroende på vilket API som ska nyttjas kommer specifika villkor och avtal att behöva godkännas och signeras innan utveckling mot
API:et kan påbörjas.

Programvaruföretag /

utvecklare

API x

API y

API z

Skatteverket



Ombudsroll med läsbehörighet för juridiska personer, 
möjliggör mer automatisering system till system

”Vi som ombud vill hämta och läsa 

information i vår miljö utan att vara bundna 

till specifika individer och mänskligt 

handhavande”

”Jag som chef eller medarbetare 

vill kunna ta del av information 

relevant för vår verksamhet att 

hjälpa kund”

Behov

Ombud till företag

• Huvudman ges möjlighet att tilldela behörigheter till 

juridiska personer för tillgång till information som 

hanteras av Skatteverket.

• Företag som utför Ombudstjänster till kunder har 

möjlighet att, via programvaror som nyttjar 

Skatteverkets API’er, få tillgång till information 

genom legitimering via organisationsnummer.

Lösning



Tidsplan INK2 

• Förstudie 2019

• Underlag för prioritering av utveckling av INK2 och i vilka delar

• Påbörjad utveckling 2020
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