
Svar	  från	  Skatteverket	  
	  
Informationen	  består	  av	  tre	  komponenter:	  

a) Personuppgifter	  
b) Taxerings/Kapital	  uppgifter	  
c) Utbetalningsuppgifter	  

	  
Dessa	  levereras	  enligt	  följande	  logik.	  
	  
a) Personuppgifter/Personuppgift	  
	  
Om	  allt	  är	  OK	  levereras	  följande	  uppgifter,	  
	  
IdentitetsbeteckningFysiskPerson Identitetsbeteckning för fysisk person. Motsvarande 

identitetsbeteckningar som finns i förfrågan 
Förnamn Kan innehålla 1-flera förnamn med blanktecken eller bindestreck 

mellan respektive förnamn. 
Mellannamn Är ett namn som en person kan bära bl.a för att visa 

namngemenskap med en förälder eller make som bär samma 
namn som efternamn.  

Efternamn Avsett att ge uttryck för relationerna inom en familj eller släkt. 

	  
annars	  så	  visas	  ett	  av	  följande	  meddelanden.	  	  
	  

• "Uppgift om efterfrågad person kan inte lämnas, ta kontakt med 
SKV för fortsatt handläggning" 

 
• "Personuppgifter för efterfrågad person saknas p.g.a. personen 

inte finns i SKV's register"  
 

• Felaktigt personnummer/samordningsnummer, felaktig 
kontrollsiffra  
 

• Tekniska felmeddelanden kan också förekomma  

	  
b) Taxerings/kapital	  uppgifter,	  OBS!!	  dessa	  uppgifter	  visas	  enbart	  om	  det	  

också	  levereras	  personuppgifter	  
	  
Om	  allt	  är	  OK	  levereras	  följande	  uppgifter,	  
	  
Taxeringsår Med taxeringsår avses det kalenderår då taxeringsbeslut om den årliga 

taxeringen ska meddelas.  
Summa Intäkter 
på kapital 

Det sammanlagda beloppet på samtliga intäktsposter i inkomstslaget 
kapital för innevarande år för person som är fastställda/ beslutade eller, om 
så finns, senast omräknade. Om belopp saknas eller är negativt levereras 
värdet 0 (noll).  

Överskott av 
kapital 

Överskottsbelopp i inkomstslaget kapital för innevarande år för person 
som är fastställt/beslutat eller, om så finns, senast omräknat.Om belopp 
saknas eller är negativt levereras värdet 0 (noll).  

	  
annars	  så	  visas	  ett	  av	  följande	  meddelanden.	  	  

• "Taxeringsärendet är ännu inte fastställts/beslutat för 
efterfrågad person. Det finns ett taxeringsärende för 
innevarande år men inget beslut."  



• Taxeringsärende för innevarande år saknas för efterfrågad 
person. Innebär att efterfrågad person är skatteregistrerad men, 
vid frågetidpunkten, inte är skattskyldig i Sverige för 
innevarande år.  

• Efterfrågad person saknas i taxeringsregistret. Innebär att 
efterfrågad person inte är skatteregistrerad.  

• Tekniska felmeddelanden kan också förekomma. 

	  
Körningar	  dvs	  uppdateringar	  av	  	  taxerings/kapital	  uppgifter	  sker	  4	  ggr/år.	  	  
	  	  

1.  Körning sker första helgen i juni. I denna körning ingår vanliga löntagare och 
näringsidkare (privatpersoner inte bolag) som deklarerat elektroniskt (web eller sms/app) och 
har överskjutande skatt (d.v.s. inte de som har kvarskatt).  
 
2.  Körning sker i början av augusti. I denna körning ingår personer som inte deklarerat 
elektroniskt. Även personer som deklarerat elektroniskt men som inte anmält bankkonto, 
vilket är relativt vanligt förkommande. Här ingår också personer som har kvarskatt.  
 
3.   Körning sker första veckan i september. Här ingår bl.a. barn med inkomst av kapital samt 
personer där utredning har gjorts, t.ex. sådana som sköndeklarerats p.g.a. att de inte lämnat in 
någon deklaration. Det bör noteras att Skatteverket vid varje ”uttag” släpper iväg så många 
som möjligt, att en person varit föremål för utredning betyder det INTE att personen per 
automatik senarelagts för uttag till denna tidpunkt. 
 
4.   Körning sker i slutet av nov. Näringsidkare som deklarerat på papper får sitt 
slutskattebesked i denna omgång.  De som lämnat elektroniskt, har anmält bankkonto, har haft 
skatt att få tillbaka har släppts vid tidigare uttagsomgångar.  
 
	  

Statistik	  för	  2011	   Procent	   Procent	  
Uttag	  1	   3 455 794	   32%	  
Uttag	  2	   2 563 174	   24%	  
Uttag	  3	   2 523 839	   23%	  
Uttag	  4	   2 293 879	   21%	  
Totalt	   10 836 686	   100%	  

	  
	  
	  
c) Skattekontouppgifter, OBS!! dessa	  uppgifter	  visas	  enbart	  om	  det	  också	  

levereras	  personuppgifter 
	  

Om	  allt	  är	  OK	  levereras	  följande	  uppgifter,	  
	  
Senaste utbetalt belopp från 
skattekonto. 
 
OBS! Handläggarna får den senaste 
utbetalningen som skett oavsett när 
frågan skickas. Uppgiften är således 
inte årsberoende. Uppgiften är inte 
eller beroende av taxerings/kapital 
uppgiften.  

Belopp på senaste utbetalning som utbetalas till den person 
som innehar skattekontot. Observera att detta är 
utbetalningen från skattekontot till personen.  
Om betalningen går till någon annan t.ex. 
Kronofogdemyndigheten syns inte denna utbetalning från 
skattekontot. 

Bokföringsdag för utbetalningar Bokföringsdag för det belopp som betalas ut från 
skattekontot. Går pengarna till ett registrerat konto hos bank 
är det tillgängligt på bokföringsdagen.Görs utbetalningen 
med utbetalningsavi så har kontohavaren avin inom en 
vecka från bokföringsdagen för utbetalningen.  



	  
annars	  så	  visas	  	  ett	  följande	  meddelanden.	  	  

• "Skattekonto saknas för efterfrågad person. Det har inte 
registrerats någon ekonomisk transaktion mellan SKV och 
efterfrågad person. "  

• "Utbetalning saknas för efterfrågad person. Skattekonto finns 
men efterfrågad person har inte fått någon utbetalning."  

• Tekniska felmeddelanden kan också förekomma. 
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