
XML-filstruktur 

Bilagan visar strukturen för allt innehåll i ett XML-dokument (fil).  

Förklaringar till tabellkolumnerna nedan: 

 Term/Fält 

o Beskrivning: Beskrivning eller fältets namn från motsvarande formulär. Ytterligare information om fältinnehållet ges i bilagorna Fältlista, 
Interna koder samt Lands- och ersättningskoder. 

o Elementnamn i XML: Elementet som återfinns i XML-schemat. 

o Ant: Antal förekomster för den aktuella gruppen/termen inom den omslutande gruppen. Följande varianter förekommer: 

 0-1: Noll eller en förekomst, dvs. gruppen/termen är inte obligatorisk. I schemat markerat med "minOccurs=”0”". I 
beskrivningskolumnen anges under vilka förhållanden som gruppen/termen ska resp. inte ska förekomma. 

 1: En förekomst, dvs. gruppen/termen är obligatorisk. Ingen markering i schemat (default). 

 0-n: Noll eller flera förekomster. Endast aktuellt för grupper. I schemat markerat med "minOccurs=”0” 
maxOccurs=”unbounded”". 

 1-n: En eller flera förekomster. Endast aktuellt för grupper. I schemat markerat med "maxOccurs=”unbounded”". 

o Typ: Anger om det är fråga om en grupp ("Grp"), ett abstrakt element (”Abs”) eller en term med hänvisning till värdeförrådet (bilaga 
Fältlista). Grupper färgkodas även med en gul rad i tabellen och ett abstrakt element med en blå rad. 

  



1 <Skatteverket> - Arbetsgivardeklaration 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Avsändarinformation Avsandare 1 Grp 

Gemensam blankettdatainformation Blankettgemensamt 1 Grp 

Blankettinformation Blankett 1-n Grp 

 

1.1 <Avsändare> - Avsändarinformation 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Det program som filleverantören använder för att framställa filen Programnamn 1 TEXT50 

Pers/orgnr för filleverantören Organisationsnummer 1 IDENTITET 

Uppgifter om kontaktperson hos den som skapat filen TekniskKontaktperson 1 Grp 

Tidpunkt när filen skapades. I formatet ÅÅÅÅ-MM-DDTtt:mm:ss Skapad 1 TIDPUNKT 

 

1.1.1 <Tekniskkontakt> - Teknisk kontaktperson för den som skapat filen 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Namn på kontaktpersonen Namn 1 TEXT50 

Telefon till kontaktperson hos filleverantören Telefon 1 TEXT20 

e-postadress till kontaktperson hos filleverantören (hit skickas kvittens på fil som skickats via eTransport) Epostadress 1 EPOST 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Gatuadress 1 till företaget som levererar filen Utdelningsadress1 0-1 TEXT50 

Gatuadress 2 till företaget som levererar filen Utdelningsadress2 0-1 TEXT50 

Postnummer till företaget som levererar filen Postnummer 0-1 POSTNUMMER 

Postort till företaget som levererar filen Postort 0-1 TEXT50 

 

1.2 <Blankettgemensamt> - Gemensam information för blankettinnehåll i filen 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Startelement för den arbetsgivare/utbetalare som förkommer i filen, Arbetsgivare 1-n Grp 

 

1.2.1 <Arbetsgivare> - Gemensam information för en arbetsgivare som förekommer i filen 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Arbetsgivare och andra utbetalare. Obligatoriskt fält. Person-/samordnings-/organisationsnummer ska ha 

sekelsiffrorna 19-20 för fysiska personer och 16 för juridiska personer. 

AgRegistreradId 1 IDENTITET 

Kontaktperson hos den arbetsgivarregisterade Kontaktperson 1-n Grp 

 



<Kontaktperson> - Kontaktperson för arbetsgivare 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Namn på kontaktperson (kan finnas flera) för specifik arbetsgivarregistrerad Namn 1 TEXT50 

Telefon till kontaktperson för specifik arbetsgivarregistrerad Telefon 1 TEXT20 

e-postadress till kontaktperson för specifik arbetsgivarregistrerad Epostadress 1 EPOST 

Sakområde för viss kontaktperson för specifik arbetsgivarregistrerad Sakomrade 0-1 TEXT50 

 

1.3 <Blankett> - Startelement för en Huvuduppgift (HU)/Individuppgift (IU) 
Grupperingnivå av enskilda informationsmängder. Kan förekomma en till många. Endast den totala filstorleken begränsar antalet. 

1.3.1 <Arendeinformation> - Generell ärendeinformation 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Sätts till samma som AgRegistreradId från blankettinnehållet Arendeagare 1 IDENTITET 

Sätts till samma som RedovisningsPeriod från blankettinnehållet Period 1 TEXT20 

Skatteverkets ärendenummer om detta finns tillgängligt (används ej för Arbetsgivardeklarationer) Arendenummer 0-1 TEXT50 

 

1.3.2 <Blankettinnehall> - Blankettdata för inlämning 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Abstrakt schemaelement som ersätts av antingen ett HU eller IU-element i XML-dokumentet (filen). Uppgift 1 Abs 

 



<HU> - Huvuduppgift (information på arbetsgivarnivå) 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Gruppering av uppgifter gällande den arbetsgivarregisterade ArbetsgivareHUGROUP 1 Grp 

Den redovisningsperiod som arbetsgivardeklarationen avser RedovisningsPeriod 1 REDOVISNINGSPERIOD 

Summan av arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) för redovisningsperioden SummaArbAvgSlf 0-1 BELOPP12 

Pensionsutbetalning som ska redovisas i årlig kontrolluppgift som är underlag för preliminär skatt eller särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta 

UlagSkatteavdrPensFors 0-1 BELOPP12 

Underlaget (räntan och utdelningen) som skatteavdraget ska göras från. Gäller för kapitalförvaltande bolag, 

banker, kreditinstitut och andra juridiska personer som betalar ut ränta och utdelning och som är skyldiga att 

göra skatteavdrag från dessa belopp 

UlagSkatteavdrRantaUtd 0-1 BELOPP12 

Underlag för särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på bidrag till vinstandelsstiftelse UlagSlfVinstandel 0-1 BELOPP8 

Särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster (SLF) på bidrag till vinstandelsstiftelse SlfVinstandelFK486 0-1 BELOPP8 

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifterna för regionalt stöd UlagRegionaltStod 0-1 BELOPP12 

Underlag för avdrag från arbetsgivaravgifterna för ersättning till person som arbetar med forskning och 

utveckling 

UlagFoU 0-1 BELOPP12 

Avdrag för regionalt stöd. Avdrag får göras med 10 procent av avgiftsunderlaget (FK471). Sammanlagt får 

avdrag göras med högst 7 100 kr per redovisningsperiod 

AvdragRegionaltStod 0-1 BELOPP6 

Avdrag för ersättning till person som arbetar med forskning och utveckling. Avdrag får göras med 10 procent av 

avgiftsunderlaget (FK470). Sammanlagt får avdraget uppgå till högst 230 000 kr per koncern och 

redovisningsperiod 

AvdragFoU 0-1 BELOPP6 

Kostnader som ska betalas enligt sjuklönelagen (sjuklönekostnad). Uppgift om sjuklönekostnad skickas till 

Försäkringskassan 

TotalSjuklonekostnad 0-1 BELOPP8 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Avdragen preliminär skatt eller särskild inkomstskatt för utomlands bosatta på pensionsutbetalning, livränta, 

försäkringsersättning eller studiestöd 

SkatteavdrPensFors 0-1 BELOPP12 

Avdragen preliminär skatt på ränta och utdelning SkatteavdrRantaUtd 0-1 BELOPP12 

Sammanlagd avdragen preliminär skatt och avdragen skatt för SINK och A-SINK SummaSkatteavdr 0-1 BELOPP12 

 

<ArbetsgivareHUGROUP> - Uppgifter kopplad till den arbetsgivarregisterade 

Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Arbetsgivare och andra utbetalare. Obligatoriskt fält. Person-/samordnings-/organisationsnummer ska ha 

sekelsiffrorna 19-20 för fysiska personer och 16 för juridiska personer. 

AgRegistreradId 1 IDENTITET 

Utländskt företag som saknar fast driftställe i Sverige EjFastDriftstalleISv 0-1 KRYSS 

 

<IU> - Individuppgift (information på individnivå) 
Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Gruppering av uppgifter gällande den arbetsgivarregisterade ArbetsgivareIUGROUP 1 Grp 

Gruppering av uppgifter gällande betalningsmottagaren BetalningsmottagareIUGROUP 1 Grp 

Den redovisningsperiod som arbetsgivardeklarationen avser RedovisningsPeriod 1 REDOVISNINGSPERIOD 

Specifikationsnummer måste alltid anges och ska vara unikt för betalningsmottagaren, arbetsgivaren/utbetalaren 

och redovisningsperioden. Vid rättelse eller borttag måste samma specifikationsnummer som angetts på den 

ursprungliga individuppgiften användas för att kunna härleda vilken individuppgift som ska rättas/tas bort 

Specifikationsnummer 1 SPECIFIKATIONSNUMMER 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Anges då borttag av tidigare inskickad individuppgift ska göras Borttag 0-1 KRYSS 

Arbetsställenummer som tilldelats av Statistiska centralbyrån (SCB) Arbetsstallenummer 0-1 ARBETSSTALLENUMMER 

Reglerna om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag (växa-stöd) är tillämpliga ForstaAnstalld 0-1 KRYSS 

Kontant ersättning för arbete, exempelvis bruttolön, som är underlag för arbetsgivaravgifter KontantErsattningUlagAG 0-1 BELOPP8 

Det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån och förmån av fritt drivmedel vid bilförmån som är 

underlag för arbetsgivaravgifter. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska 

förmånens värde minskas med den anställdes betalning 

SkatteplOvrigaFormanerUlagAG 0-1 BELOPP7 

Värdet av bilförmån (utom drivmedel) som är underlag för arbetsgivaravgifter. Om den anställde har betalat för 

förmånen genom nettolöneavdrag ska förmånens värde minskas med den anställdes betalning 

SkatteplBilformanUlagAG 0-1 BELOPP6 

Förmån av fritt drivmedel vid bilförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter. Förmånen ska värderas till 

marknadsvärdet multiplicerat med 1,2. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska 

förmånens värde minskas med den anställdes betalning. Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna värderas 

förmånen till marknadsvärdet, utan uppräkning 

DrivmVidBilformanUlagAG 0-1 BELOPP6 

Bostadsförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter där bostaden finns i en småhusfastighet (ej 

semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för 

arbetsgivaravgifter (FK012) 

BostadsformanSmahusUlagAG 0-1 KRYSS 

Bostadsförmån som är underlag för arbetsgivaravgifter där bostaden inte finns i en småhusfastighet (ej 

semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för 

arbetsgivaravgifter (FK012) 

BostadsformanEjSmahusUlagAG 0-1 KRYSS 

Skattepliktig bilförmån (utom drivmedel), bostadsförmån eller kostförmån som är underlag för 

arbetsgivaravgifter/underlag för egenavgifter/ej underlag för arbetsgivaravgifter har justerats. Ska kombineras 

med belopp i fältet Övriga skattepliktiga förmåner (FK012/FK126/FK132) eller skattepliktig bilförmån 

(FK013/FK127/FK133) där det justerade beloppet anges 

FormanHarJusterats 0-1 KRYSS 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Den del av bruttolönen som motsvarar ersättning för utgifter i arbetet enligt Skatteverkets beslut eller fastställd 

schablon. Beloppet ska ingå i den redovisade bruttolönen (FK011) 

AvdragUtgiftArbetet 0-1 BELOPP7 

Avdragen preliminär skatt AvdrPrelSkatt 0-1 BELOPP8 

Avdragen särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) AvdrSkattSINK 0-1 BELOPP8 

Avdragen särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) AvdrSkattASINK 0-1 BELOPP8 

När skatteavdrag inte gjorts från inkomst av arbete som utförts i annat nordiskt land än Sverige och utbetalats av 

utländska arbetsgivare. När inkomsten inte ska beskattas i Sverige enligt det nordiska skatteavtalet. Även vid 

inkomst av arbete som utförts i Sverige men som inte ska beskattas i Sverige enligt ett skatteavtal, särskild 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) 

SkattebefrEnlAvtal 0-1 KRYSS 

Beslut finns om att skatteavdrag inte ska göras på grund av utlandsarbete, exempelvis då sexmånadsregeln är 

tillämplig eller vid arbete som utförs för svensk arbetsgivare i annat nordiskt land 

EjskatteavdragEjbeskattningSv 0-1 KRYSS 

Betalningsmottagare är anlitad i ett annat land, av en svensk arbetsgivare, för att utföra arbete utomlands (s.k. 

lokalanställd) 

Lokalanstalld 0-1 KRYSS 

Anställd på utländsk beskickning i Sverige och som enligt skatteavtal ska betala skatt i beskickningslandet AmbassadanstISvMAvtal 0-1 KRYSS 

Kod för ersättning från försäkringsutbetalare m.fl. I bilaga Lands-och ersättningskoder finns en beskrivning av 

kodernas betydelse. Endast giltiga koder får användas. Ersättningsbelopp anges i Ersättningsbelopp 1 (FK005). 

Om betalningsmottagaren erhållit flera ersättningstyper ska respektive typ specificeras. Upp till fyra 

ersättningstyper kan redovisas per individuppgift. Dessa redovisas i fälten Ersättningskod 2 - 4 (FK084, FK086, 

FK088) och Ersättningsbelopp 2 - 4 (FK085, FK087, FK089) 

ErsattningsKod1 0-1 ERSATTNINGSKOD 

Ersättningsbelopp för Ersättningskod 1 (FK005) ErsattningsBelopp1 0-1 BELOPP8 

Kod för ersättning från försäkringsutbetalare m.fl. I bilaga Lands-och ersättningskoder finns en beskrivning av 

kodernas betydelse. Endast giltiga koder får användas. Ersättningsbelopp anges i Ersättningsbelopp 2 (FK085) 

ErsattningsKod2 0-1 ERSATTNINGSKOD 

Ersättningsbelopp för Ersättningskod 2 (FK084) ErsattningsBelopp2 0-1 BELOPP8 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Kod för ersättning från försäkringsutbetalare m.fl. I bilaga Lands-och ersättningskoder finns en beskrivning av 

kodernas betydelse. Endast giltiga koder får användas. Ersättningsbelopp anges i Ersättningsbelopp 3 (FK087) 

ErsattningsKod3 0-1 ERSATTNINGSKOD 

Ersättningsbelopp för Ersättningskod 3 (FK086) ErsattningsBelopp3 0-1 BELOPP8 

Kod för ersättning från försäkringsutbetalare m.fl. I bilaga Lands-och ersättningskoder finns en beskrivning av 

kodernas betydelse. Endast giltiga koder får användas. Ersättningsbelopp anges i Ersättningsbelopp 4 (FK089) 

ErsattningsKod4 0-1 ERSATTNINGSKOD 

Ersättningsbelopp för Ersättningskod 4 (FK088) ErsattningsBelopp4 0-1 BELOPP8 

Ersättning upp till avdragsgillt schablonbelopp för resor med privat bil i tjänsten har betalats ut. Om 

ersättningen som betalats ut överstiger schablonbelopp ska den överstigande delen redovisas som kontant 

ersättning för arbete (FK011/FK125/FK131) 

Bilersattning 0-1 KRYSS 

Traktamentsersättning upp till avdragsgillt schablonbelopp har betalats ut. Om ersättningen som betalats ut 

överstiger schablonbelopp ska den överstigande delen redovisas som kontant ersättning för arbete 

(FK011/FK125/FK131) 

Traktamente 0-1 KRYSS 

Här redovisas andra kostnadsersättningar än bilersättning (FK050) och traktamente (FK051) med utbetalat 

belopp 

AndraKostnadsers 0-1 BELOPP7 

Kontant ersättning som inte är underlag för arbetsgivaravgifter, exempelvis lön till anställd som tillhör ett annat 

lands socialförsäkring, ersättning till en juridisk person som har A-skatt, vissa ersättningar till idrottsutövare 

m.m. 

KontantErsattningEjUlagSA 0-1 BELOPP8 

Ersättning till uppenbart anställd som är godkänd för F-skatt eller annan betalningsmottagare som själv ska 

betala egenavgifter eller särskild löneskatt 

KontantErsattningUlagEA 0-1 BELOPP8 

Det sammanlagda värdet av andra skattepliktiga förmåner än bilförmån och drivmedelsförmån vid bilförmån 

som inte är underlag för arbetsgivaravgifter 

SkatteplOvrigaFormanerEjUlagSA 0-1 BELOPP7 

Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och förmån av fritt drivmedel vid bilförmån som är underlag för 

egenavgifter 

SkatteplOvrigaFormanerUlagEA 0-1 BELOPP7 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Värdet av skattepliktig bilförmån (utom drivmedel) som inte är underlag för arbetsgivaravgifter. Om den 

anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska förmånens värde minskas med den anställdes 

betalning 

SkatteplBilformanEjUlagSA 0-1 BELOPP6 

Värdet av skattepliktig bilförmån (utom drivmedel) som är underlag för egenavgifter. Om den anställde har 

betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska förmånens värde minskas med den anställdes betalning 

SkatteplBilformanUlagEA 0-1 BELOPP6 

Förmån av fritt drivmedel vid bilförmån som inte är underlag för arbetsgivaravgifter. Förmånen ska värderas till 

marknadsvärde multiplicerat med 1,2. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska 

förmånens värde minskas med den anställdes betalning 

DrivmVidBilformanEjUlagSA 0-1 BELOPP6 

Förmån av fritt drivmedel vid bilförmån som är underlag för egenavgifter. Förmånen ska värderas till 

marknadsvärde multiplicerat med 1,2. Om den anställde har betalat för förmånen genom nettolöneavdrag ska 

förmånens värde minskas med den anställdes betalning 

DrivmVidBilformanUlagEA 0-1 BELOPP6 

Bostadsförmån som är underlag för egenavgifter där bostaden finns i en småhusfastighet (ej semesterbostad). 

Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för egenavgifter (FK126) 

BostadsformanSmahusUlagEA 0-1 KRYSS 

Pension i form av förmån för anställd som gått i pension (ej underlag för arbetsgivaravgifter). Kombineras med 

belopp i Övriga skattepliktiga förmåner (FK132), Skattepliktig bilförmån (FK133) eller Drivmedel vid bilförmån 

(FK134) där förmånsbeloppet anges 

FormanSomPensionEjUlagSA 0-1 KRYSS 

Bostadsförmån som är underlag för egenavgifter där bostaden inte finns i en småhusfastighet (ej 

semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som är underlag för 

egenavgifter (FK126) 

BostadsformanEjSmahusUlagEA 0-1 KRYSS 

Bostadsförmån (som är inte är underlag för socialavgifter) där bostaden finns i en småhusfastighet (ej 

semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner 

BostadsformanSmahusEjUlagSA 0-1 KRYSS 

Bostadsförmån som inte är underlag för arbetsgivaravgifter där bostaden inte finns i en småhusfastighet (ej 

semesterbostad). Förmånsvärdet ska anges i fältet Övriga skattepliktiga förmåner som inte är underlag för 

arbetsgivaravgifter(FK132) 

BostadsformanEjSmahusEjUlagSA 0-1 KRYSS 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Här redovisas ersättning som inte är underlag för sociala avgifter och som inte ger rätt till skattereduktion för 

arbetsinkomst (jobbskatteavdrag). Ersättningar som avses är vissa livräntor, ärvd royalty, utbetalningar från 

vinstandelsstiftelse och periodiskt understöd 

ErsEjSocAvgEjJobbavd 0-1 BELOPP8 

Tjänstepension som arbetsgivaren betalat ut till före detta anställda eller till deras efterlevande Tjanstepension 0-1 BELOPP8 

Ersättning/förmån avseende bostad samt resa till och från anställning/förrättning när den 

anställde/betalningsmottagaren beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-

lagen) 

ErsFormanBostadMmSINK 0-1 BELOPP8 

Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden Forskarskattenamnden 0-1 BELOPP8 

Vissa avdrag från lönen avseende avgifter som den anställde får dra av (t.ex. mätningsavgifter som den anställde 

betalat i tjänsten eller avgifter för egen eller efterlevandes pension). Beloppet ska ingå i den redovisade 

bruttolönen (FK011) 

VissaAvdrag 0-1 BELOPP6 

Underlag för skattereduktion för rutarbete (t.ex. arbetskostnad för städning, trädgårdsarbete, flytt etc.) UnderlagRutarbete 0-1 BELOPP6 

Underlag för skattereduktion för rotarbete (t.ex. arbetskostnad för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad) UnderlagRotarbete 0-1 BELOPP6 

Marknadsmässig ersättning som arbetsgivaren betalat till den anställde och som räknas till inkomstslaget kapital. 

Exempelvis ersättning för hyra av garage eller lagerlokal i bostaden 

Hyresersattning 0-1 BELOPP7 

Internationell identitet på fartyget. Framgår av meddelande om fartygsklassificering som utfärdats av 

Skatteverket i början av varje år. Uppgiften är nödvändig för beräkning av bl.a. sjöinkomstavdrag och ska därför 

alltid anges. Anges även för arbete ombord på utländska fartyg 

Fartygssignal 0-1 FARTYGSSIGNAL 

Antal dagar med sjöinkomst i närfart eller fjärrfart. Uppgiften är nödvändig för beräkning av bl.a. 

sjöinkomstavdrag och ska därför alltid anges 

AntalDagarSjoinkomst 0-1 DAGAR 

Uppgift om fartyget går i närfart eller fjärrfart. N = Närfart, F = Fjärrfart. Framgår av meddelande om 

fartygsklassificering som utfärdats av Skatteverket i början av varje år. Uppgiften är nödvändig för beräkning av 

bl.a. sjöinkomstavdrag och ska därför alltid anges 

NarfartFjarrfart 0-1 NARFARTFJARRFART 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Namn på fartyget ska alltid anges för att säkerställa rätt sjöinkomstavdrag m.m. FartygetsNamn 0-1 TEXT50 

Här anges vilken typ av verksamhet ersättningen avser, t.ex. konsert, cirkus eller liknande för 

anställd/betalningsmottagare som är begränsat skattskyldig och beskattas enligt lag om särskild inkomstskatt för 

utomlands bosatta artister m.fl. (A-SINK) 

VerksamhetensArt 0-1 TEXT50 

Om en anställd sänds ut för arbete i annat land, alternativt om en anställd sänds till Sverige från annat land för 

arbete, ska utsändningstiden enligt utsändningsavtal fyllas i. Aktuellt alternativ anges med bokstav A, B eller C 

(A: mindre än 6 månader, B: 6-12 månader, C: mer än 1 år) 

UtsandUnderTid 0-1 SANDUNDERTID 

Här anges om konvention om social trygghet med Indien, USA, Kanada, Québec eller Sydkorea är tillämplig för 

betalningsmottagaren. Fältet ska bara användas då delar av arbetsgivaravgifterna ska betalas i Sverige. Om fulla, 

alternativt inga arbetsgivaravgifter ska betalas ska fältet lämnas tomt. Anges med två tecken. I första positionen 

anges siffra 1-4, i andra positionen anges bokstav A - D. Se separat tabell i flik Konvention för beskrivning av 

första och andra positionen 

KonventionMed 0-1 KONVENTION 

Landskod arbetsland ska anges om arbetet utförts i annat land än Sverige. Landskod anges med två bokstäver 

enligt bilaga Lands- och ersättningskoder (ISO 3166-1 alpha 2) 

LandskodArbetsland 0-1 LANDSKOD 

 

<ArbetsgivareIUGROUP> - Uppgifter kopplad till den arbetsgivarregisterade 

Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Arbetsgivare och andra utbetalare. Obligatoriskt fält. Person-/samordnings-/organisationsnummer ska ha 

sekelsiffrorna 19-20 för fysiska personer och 16 för juridiska personer 

AgRegistreradId 1 IDENTITET 

 

 

 



<BetalningsmottagareIUGROUP> - Uppgifter kopplad till betalningsmottagaren 

Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Schemateknisk struktur för att säkerställa att minst ett sätt att identifiera en betalningsmottagare per IU har valts 

i XML-dokumentet 

BetalningsmottagareIDChoice 1 Grp 

Förnamn för betalningsmottagaren ska lämnas för fysisk person om person-/samordningsnummer (FK215) 

saknas 

Fornamn 0-1 TEXT50 

Efternamn för betalningsmottagaren ska lämnas för fysisk person om person-/samordningsnummer (FK215) 

saknas 

Efternamn 0-1 TEXT50 

Namn på betalningsmottagare som är utländsk juridisk person och saknar svenskt organisationsnummer OrgNamn 0-1 TEXT50 

Gatuadress för betalningsmottagaren ska lämnas om person-/samordnings-/organisationsnummer (FK215) 

saknas 

Gatuadress 0-1 TEXT50 

Vid behov av mer utrymme, t.ex. för en c/o-adress kan Gatuadress 2 användas Gatuadress2 0-1 TEXT50 

Landskod Postort lämnas om person-/samordnings-/organisationsnummer (FK215) saknas och utländsk adress 

angetts. Landskod Postort ska även anges om fältet Fri Adress (FK230) använts. Landskod Postort för adress 

anges med två bokstäver, enligt bilaga Lands- och ersättningskoder (ISO 3166-1 alpha 2) 

LandskodPostort 0-1 LANDSKOD 

Postort ska lämnas om person-/samordnings-/organisationsnummer (FK215) saknas Postort 0-1 TEXT50 

Postnummer ska lämnas om person-/samordnings-/organisationsnummer (FK215) saknas Postnummer 0-1 POSTNUMMER 

Fält som kan användas för utländska adresser som inte kan indelas i gatuadress, postnummer och postort. Fri 

adress måste alltid kombineras med Landskod postort (FK221) och kan kombineras med andra fasta adressfält 

FriAdress 0-1 TEXT200 

Anges för begränsat skattskyldiga i Sverige. Landskod anges med två bokstäver enligt bilaga Lands- och 

ersättningskoder (ISO 3166-1 alpha 2) 

LandskodMedborgare 0-1 LANDSKOD 

Utländskt skatteregistreringsnummer för betalningsmottagare som har skatterättslig hemvist i utlandet. I de fall 

TIN lämnas ska även uppgift om Landskod för TIN-nummer (FK076) anges. TIN ska alltid lämnas för personer 

som är begränsat skattskyldiga 

TIN 0-1 TEXT20 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Landskod anges för det land som utfärdat angivet TIN-nummer (FK252). Anges med två bokstäver enligt bilaga 

Lands- och ersättningskoder (ISO 3166-1 alpha 2). Krävs för att ett TIN-nummer ska vara komplett 

LandskodTIN 0-1 LANDSKOD 

 

<BetalningsmottagareIDChoice> - Identiferingsstruktur kopplat till betalningsmottagaren 

Schemateknisk struktur för att säkerställa att minst ett sätt att identifiera en betalningsmottagare per IU har valts i XML-dokumentet. En av tre olika 
kombinationer av identifiering väljs i XML-dokumentet där termerna BetalningsmottagareId, Fodelsetid och AnnatId ingår enligt exempel nedan. 

Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer inkl. sekelsiffrorna 19-20 för fysiska personer och 

16 för juridiska personer inkl. dödsbo och s.k. GD-nummer 

BetalningsmottagarId  IDENTITET 

Om betalningsmottagaren saknar personnummer/samordningsnummer ska födelsetid (för fysisk person) istället 

anges 

Fodelsetid  FODELSETID 

Används för juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer. Kan även användas för fysisk person där 

personnummer/samordningsnummer samt uppgift om födelsetid saknas. Om AnnatId används kommer alltid 

fulla arbetgivaravgifter att tas ut 

AnnatId  TEXT50 

Exempel på hur ovanstående fält kan grupperas i XML-dokumentet i <BetalningsmottagareIDChoice> 

Gruppering, typ 1 BetalningsmottagarId 1 IDENTITET 

Fodelsetid 0-1 FODELSETID 

AnnatId 0-1 TEXT50 

Gruppering, typ 2 Fodelsetid 1 FODELSETID 

AnnatId 0-1 TEXT50 



Term/Fält 

Beskrivning Elementnamn i XML Ant Typ 

Gruppering, typ 3 AnnatId 1 TEXT50 

 


