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Förändringar efter nytt ställningstagande om sekretess 
på skattekontot 
 
Flera uppgifter på skattekontot omfattas från den 6 mars 2019 av sekretess. 
Det är innebörden av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. 
Skatteverket har gjort en fördjupad analys av offentlighet och sekretess i 
beskattningsdatabasen och kommit fram till att uppgifter om bland annat 
saldo och in- och utbetalningar inte kan lämnas ut som tidigare. 
 
Förändringen innebär följande för den som använder Skatteverkets olika tjänster: 
 

 Skattekontouppgifter finns inte längre på allmänhetens terminal på de 
myndighetsgemensamma servicekontoren. 

 Pappersversionen av blankett 4820, som används för upphandlingsändamål, 
omfattar inte längre uppgift om skatteskuld. Uppgift om skuld finns i den 
digitala versionen av blankett 4820, som den som har behörighet till ett 
skattekonto kan hämta från Mina Sidor. Uppgift om skuld är även normalt 
offentlig hos Kronofogdemyndigheten. 

 Den som är behörig för ett skattekonto kan digitalt i skattekontot be 
Skatteverket att skicka utdrag med historik från skattekontot direkt till en 
tredje part. Om mottagaren har en digital brevlåda för myndighetspost får 
hen utdraget digitalt.  

 Tjänsten ”Förfrågan företagsuppgifter” som vänder sig till myndigheter som 
vill kontrollera företag i samband med upphandling finns kvar, men uppgift 
om skatteskuld lämnas inte längre ut i den tjänsten. Uppgift om skuld är 
normalt offentlig hos Kronofogdemyndigheten, som har en liknande tjänst 
som går att ansluta till. 

 E-postadressen kontoutdrag@skatteverket.se dit man tidigare kunnat skicka 
beställningar av skattekontoutdrag är stängd. 

 Tjänsten ”Hämta företagsuppgifter, där vem som helst utan inloggning 
elektroniskt kan begära uppgifter om ett företag som man ska köpa tjänster 
av påverkas inte. Detta eftersom ingen uppgift om skuld lämnas ut i den 
tjänsten. 

 
 
Uppgifter på skattekontot som omfattas av sekretess: 

 Ingående saldo 

 Utgående saldo 

 Inbetalningar 

 Utbetalningar 

 Räntor  

 Restföring (även återtagen restföring) 

 Spärrar (på egen begäran och på Skatteverkets initiativ)  

 Anmält mottagarkonto (både om/att det finns och vilket konto) 

 Betalningsuppmaningar 

 Krediteringar (stöd m.m.) 

 Av arbetsgivaren avdragen preliminär skatt 

 Beslut om räntebefrielse 
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Beslut och uppgifter som är offentliga 

 Beslut om slutlig skatt 

 Debiterad preliminärskatt  

 Moms att betala eller att återfå 

 Arbetsgivaravgifter att betala eller få tillbaka 

 Punktskatt, att betala eller att återfå  

 Anstånd med betalning av skatt 

 Samtliga omprövningsbeslut på ovanstående grundbeslut oavsett om 

uppgifterna tas från grundsystemet eller från skattekontot. 

 
 
 
Läs det rättsliga ställningstagandet 
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