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Bilaga 3 till TSFS 2019:B 

 
Svar från beställningscentral på Skatteverkets begäran om 
uppgifter om ersättningar 

1 Allmän information 
Denna bilaga innehåller en beskrivning av innehållet i svar från en beställningscentral till 

Skatteverket avseende uppgifter om ersättningar. Svaret ska lämnas till Skatteverket i 

enlighet med bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2019:A) om 

beställningscentraler för taxitrafik. Svaret ska ha det innehåll som framgår av tabellen i 

avsnitt 3. Hänvisningar till föreskrifter i tabellen avser Transportstyrelsens föreskrifter 

(TSFS 2019:A) om beställningscentraler för taxitrafik om inget annat anges. 

I det svar som denna bilaga avser ska, till skillnad mot bilaga 4, uppgifter om ersättningar 

summeras per tillståndshavare för taxitrafik och varje avräkning som skett under den period 

som Skatteverket efterfrågar. Det framgår av segment 2.1 i tabellen i avsnitt 3. 

2 Format 
Svaret ska vara i JSON-format med UTF-8 som teckenkodning. 

Svaret ska skapas enligt specifikation för JSON-schema Draft 7. 

 

Svaret ska vara giltigt vid avstämning mot det JSON-schema för uppgifter om ersättningar 

som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats. 

3 Uppgifter om ersättningar 
 

Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

1 uppgifterBe

garanOchSv

ar 

object (1..1) Obligatorisk Uppgifter om 

begäran och svar. 

Detta segment ska 

finnas med i varje 

leverans till 

Skatteverket. 

  

1.1 skatteverkets

Arendenum

merBegaran 

string 

(1,100) 

(1..1) Obligatorisk Det ärendenummer 

som framgår i 

Skatteverkets 

begäran till 

beställnings-

centralen. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

1.2 organisations

nummerBest

allningscentr

al 

string 

(10)  

[0-9] 

(1..1) Obligatorisk Organisations-

nummer på den 

beställningscentral 

som svar kommer 

från. Detta värde 

kan också vara ett 

person-, 

samordnings- eller 

motsvarande 

nummer. 

  

1.3 antalLeveran

serSvar 

integer (1..1) Obligatorisk Antal leveranser 

som beställnings-

centralen sänder 

som svar på den 

aktuella begäran 

från Skatteverket.  

En leverans får 

maximalt omfatta 

1000 förekomster 

av segment 2. 

  

1.4 nummerPaLe

verans 

integer (1..1) Obligatorisk Nummer på 

beställnings-

centralens leverans 

när svar delats upp 

i flera leveranser. 

Numret avser inte 

den ordning de 

sänds till 

Skatteverket utan 

den ordning 

leveranserna har 

skapats av 

beställnings-

centralen. Talet i 

1.4 kan inte vara 

större än i 1.3. 

  

1.5 totaltAntalEr

sattningarSva

r 

integer (1..1) Obligatorisk Totalt antal av 

segment 2 

sammanlagt i de 

leveranser som 

beställnings-

centralen har sänt 

till Skatteverket, 

som svar på den 

aktuella begäran. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2 uppgifterO

mErsattning

ar 

array (0.. 

1000)  

Obligatorisk Gränsen är satt till 

maximalt 1000 

förekomster av 

segment 2 per 

leverans. Om 

Skatteverkets fråga 

är sådan att svaret 

omfattar mer än 

1000 förekomster 

ska beställnings-

centralen dela upp 

dem i flera 

leveranser.   

  

2.1 grunduppgif

terErsattnin

gar 

object (1..1) Obligatorisk     

2.1.1 referensnum

merAvrakni

ngsunderlag

List 

array (1..*) Obligatorisk Referensnummer 

på det eller de 

avräkningsunder-

lag där avräkning 

har dokumenterats. 

  

2.1.1.1 referensnum

merAvraknin

gsunderlag   

string 

(1,100) 

(1..1) Obligatorisk Referensnummer 

på det avräknings-

underlag där 

uppgifter om 

avräkningar är 

dokumenterade. 

Med referens-

nummer avses 

fakturanummer 

eller annat 

referensnummer. 

2 kap. 17 § 1 

2.1.2 datumAvrak

ning 

string (1..1) Obligatorisk Datum då 

avräkning är gjord. 

Datumformatet ska 

vara i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 17 § 2 

2.1.3 tillstandshav

areTaxitrafik 

string 

(10)  

[0-9] 

(1..1) Obligatorisk Person-, 

samordnings- eller 

organisations-

nummer för  

tillståndshavare för 

taxitrafik. 

2 kap. 17 § 3 

2.1.4 periodAvrak

ningAvserFr

OM 

string (1..1) Obligatorisk Datum för start av 

den period som 

avräkning avser. 

Datumformatet ska 

vara i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 17 § 4 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.1.5 periodAvrak

ningAvserT

OM 

string (1..1) Obligatorisk Datum för slut av 

den period som 

avräkning avser. 

Datumformatet ska 

vara i enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 17 § 4 

2.2 intjanadeBel

oppKorupp

drag   

array (0..*) Frivillig Uppgifter om 

belopp intjänade 

under köruppdrag. 

Detta segment ska 

finnas med om 

uppgifterna finns, 

men är inte 

obligatoriskt 

eftersom det kan 

fattas för viss 

period, eller för 

sådan taxitrafik 

som avses i  

2 b kap. 5 § 

taxitrafiklagen 

(2012:211), TTL. 

Om olika 

mervärdes-

skattesatser gäller 

för olika delar av 

det totala intjänade 

beloppet så ska 

beställnings-

centralen redovisa 

flera förekomster 

av detta segment. 

  

2.2.1 summaBelop

pKoruppdrag

Netto 

number (1..1) Obligatorisk Belopp intjänade 

under köruppdrag 

av fordon anmälda 

i taxitrafik av 

aktuell 

tillståndshavare, 

exklusive 

mervärdesskatt och 

dricks, under den 

period som aktuell 

avräkning avser. 

Ska anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 5 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.2.2 beloppKorup

pdragTaxifor

etagNetto 

number (1..1) Obligatorisk Den del av belopp 

intjänade under 

köruppdrag enligt 

2.2.1 som tillfaller 

tillståndshavaren 

för taxitrafik enligt 

avtal med 

beställnings-

centralen. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 6 

2.2.3 mervardessk

attebeloppKo

ruppdrag 

number (1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 

elementet 2.2.2. 

Ska anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 7 

2.2.4 mervardessk

attesatsKoru

ppdrag 

number (1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som är 

aktuell för beloppet 

i elementet 2.2.2. 

Ska anges med 

fyra decimaler,  

exempelvis ska  

6 % anges som 

0,0600. 

2 kap. 17 § 8 

2.3 andraErsatt

ningarTillT

axiforetag 

array (0..*) Frivillig Uppgifter om 

andra ersättningar, 

än sådana i 2.2, 

från beställnings-

centralen till 

tillståndshavare för 

taxitrafik. Dessa 

uppgifter ska anges 

om de förekom-

mer. Om olika 

mervärdesskatte-

satser gäller för 

olika delar av 

ersättningen så ska 

beställnings-

centralen redovisa 

flera förekomster 

av detta segment. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.3.1 beloppAndra

Ersattningar

TillTaxiforet

ag 

number (1..1) Obligatorisk Belopp, exklusive 

mervärdeskatt, som 

avser andra 

ersättningar till 

tillståndshavare för 

taxitrafik från 

beställnings-

centralen, än 

sådana som ska 

anges i 2.2. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 9 

2.3.2 mervardessk

attebeloppAn

draErsattning

arTillTaxifor

etag 

number (1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 

elementet 2.3.1. 

Ska anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 10 

2.3.3 mervardessk

attesatsAndra

Ersattningar

TillTaxiforet

ag 

number (1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som 

gäller för beloppet 

i elementet 2.3.1. 

Ska anges med 

fyra decimaler,  

exempelvis ska  

6 % anges som 

0,0600. 

2 kap. 17 § 11 

2.4 dricksErsattn

ingar 

number (0..1) Frivillig Dricks, om sådan 

vidareförmedlats 

från beställnings-

centralen till 

tillståndshavaren 

för taxitrafik. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 12 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.5 ersattningar

TillBestallni

ngscentral 

array (0..*) Frivillig Uppgifter om alla 

ersättningar från 

tillståndshavaren 

för taxitrafik till 

beställnings-

centralen. 

Uppgifter ska 

anges i detta 

segment om sådan 

ersättning 

förekommit. Om 

olika mervärdes-

skattesatser gäller 

för olika delar av 

ersättningen så ska 

beställnings-

centralen redovisa 

flera förekomster 

av detta segment. 

  

2.5.1 beloppErsatt

ningTillBesta

llningscentral

Netto 

number (1..1) Obligatorisk Den ersättning, 

exklusive 

mervärdesskatt, 

från tillstånds-

havare för 

taxitrafik till 

beställnings- 

central som avser 

aktuell period. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 13 

2.5.2 mervardessk

attebeloppEr

sattningTillB

estallningsce

ntral 

number (1..1) Obligatorisk Det mervärdes-

skattebelopp som 

är beräknat på 

beloppet i 

elementet 2.5.1. 

Ska anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 14 

2.5.3 mervardessk

attesatsErsatt

ningTillBesta

llningscentral 

number (1..1) Obligatorisk Den mervärdes-

skattesats som 

gäller för beloppet 

i elementet 2.5.1. 

Ska anges med 

fyra decimaler,  

exempelvis ska  

6 % anges som 

0,0600. 

2 kap. 17 § 15 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.6 beloppAttBe

talaBestallni

ngscentral 

object (0..1) Frivillig Uppgifter om 

belopp som 

beställnings- 

central ska betala 

till tillstånds-

havaren för 

taxitrafik. 

  

2.6.1 faktureratBel

oppBestallni

ngscentralen

Betala  

number (1..1) Obligatorisk Det belopp som 

beställnings-

centralen ska 

betala till 

tillståndshavaren 

för taxitrafik enligt 

avräkningsunder-

lag. Ska anges med 

två decimaler.  

2 kap. 17 § 16 

2.6.2 betalningFr

anBestallnin

gscentral 

array (0..*) Frivillig Uppgifter om 

betalning från 

beställnings-

centralen. Kan vara 

flera förekomster 

om betalning delats 

upp. Uppgiften ska 

anges om betalning 

har skett vid den 

tidpunkt då 

beställnings-

centralen levererar 

svaret till 

Skatteverket. 

  

2.6.2.1 betaltBelopp

Bestallningsc

entral 

number (1..1) Obligatorisk Betalt belopp. Ska 

anges med två 

decimaler.  

2 kap. 17 § 17 

2.6.2.2 tidpunktBetal

ningBestallni

ngscentral 

string (1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag för 

faktisk betalning 

av belopp i 2.6.2.1. 

Formatet ska vara i 

enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 17 §17 

2.6.2.3 mottagarkont

o 

string (1..1) Obligatorisk, 

om inte 

2.6.2.5 

förekommer. 

Antingen 

2.6.2.3 –4  

eller 2.6.2.5 

måste 

förekomma. 

Mottagarkonto i 

bank dit 

beställnings-

centralen har 

betalat ut 

ersättningen till 

tillståndshavare för 

taxitrafik. 

2 kap. 17 § 18 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.6.2.4 bank  string  (1..1) Obligatorisk 

, om inte 

2.6.2.5 

förekommer. 

Antingen 

2.6.2.3 –4  

eller 2.6.2.5 

måste 

förekomma. 

Bank där 

mottagarkonto 

enligt 2.6.2.3 finns.  

2 kap. 17 § 19 

2.6.2.5 annatUtbetal

ningssatt 

string (1..1) Obligatorisk 

, om inte 

2.6.2.3—4  

förekommer. 

Antingen 

2.6.2.3 –4  

eller 2.6.2.5 

måste 

förekomma. 

Uppgift om annat  

utbetalningssätt, 

om beställnings-

centralen betalat ut 

belopp i 2.6.2.1 på 

annat sätt än 

genom insättning 

på mottagarkonto i 

bank. 

2 kap. 17 § 20 

2.7 beloppAttBe

talaTaxifore

tag  

object (0..1) Frivillig Uppgifter om 

belopp som 

tillståndshavare för 

taxitrafik ska 

betala till 

beställningscentral.  

  

2.7.1 faktureratBel

oppTaxiforet

agBetala  

number (1..1) Obligatorisk Det belopp som 

tillståndshavare för 

taxitrafik ska 

betala till 

beställnings-

centralen enligt 

avräkningsunder-

lag. Ska anges med 

två decimaler.  

2 kap. 17 § 21 

2.7.2 betalningFr

anTaxiforet

ag 

array (0..*) Frivillig Uppgifter om 

betalning från 

tillståndshavaren. 

Kan vara flera 

förekomster om 

betalning delats 

upp. Uppgiften ska 

anges om betalning 

har skett vid den 

tidpunkt då 

beställnings-

centralen levererar 

svaret till 

Skatteverket. 
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Nr Elementnamn 

eller segment 

(segment 

fetmarkerade) 

Datatyp Före- 

komst 

Obligatorisk 

uppgift 

Beskrivning Hänvisning till 

Transport-

styrelsens 

föreskrifter 

2.7.2.1 betaltBelopp

Taxiforetag 

number (1..1) Obligatorisk Betalt belopp. Ska 

anges med två 

decimaler. 

2 kap. 17 § 22 

2.7.2.2 tidpunktBetal

ningTaxifore

tag 

string (1..1) Obligatorisk Datum och 

klockslag för 

faktisk betalning 

av belopp i 2.7.1. 

Formatet ska vara i 

enlighet med 

RFC3339.  

2 kap. 17 § 22 

 


