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Inkommen återkoppling från deltagande parter 

Vi har sammanställt de områden som vi finner särskilt intressanta att jobba vidare med i någon 
form. Det ligger ingen enorm tanke bakom ordningen, men har försökt lista upp dem i 
prioritetsordning. 

1. Företagsuppgifter API: 

 Är organisationen registrerad för F-skatt 
 Är organisationen momspliktig + momsperiodicitet 
 Vilken bokföringsmetod använder organisationen 
 Vilken bolagsform är organisationen 
 Räkenskapsår 

2. Momsredovisning 

 API för att skicka 

3. Skattekonto 

 API för att fråga om saldo, händelser och beslutade skatter och avgifter 

4. Viktiga datum 

  API för att hämta viktiga datum från SKV, exempelvis när momsen, periodisk 
sammanställning, ansökan om ROT/RUT, årsredovisning etc skall lämnas. 

5. RUT/ROT 

 API för att skicka in begäran 
 Om möjligt/tillåtet att fråga om sökandes kvarvarande belopp att begära 
 Har SKV info om ett företag är berättigat till RUT/ROT (då önskas API för det)? 
 Då skulle företagaren få lov att efterfråga om personen som begär ROT/RUT har 

belopp kvar. Kanske enbart få göra förfrågan om belopp i samband med att en begäran 
skickas in (för att hindra att någon bara kollar upp personers kvarvarande belopp). 

6. Periodisk sammanställning 

 API för att lämna in 

7. Moms 
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 Validering av olika momsscenarier utfrån typ av tjänst, produkt, land etc (momssats, 

momsregel) 

8. Preliminärskatt 

 API för att hämta info om företagets preliminärskatt, så att systemet kan påminna 
företagaren om vad som skall betalas in månadsvis. 

 API för att fråga hur mycket som betalats in 
 I förlängningen att företagaren skall kunna justera preliminärskatten hos SKV utifrån 

hur det i verkligheten går. 

Vi pratade om att ett första steg kan vara att affärssystemen får infon som idag finns på 
Registerutdraget från Skatteverket. Men även att informationen uppdateras löpande om det 
skulle ske förändringar, ex ändrad momsperiod. Innehållet i Registerutdraget är ju till stor del 
det som finns i punkt 1 ovan. 

Att få till API:er för moms och skattekonto är även det något som vi sätter högt på vår lista 
och något som i förlängningen förenklar för de flesta företag i Sverige. 

Något som saknas i listan nedan men som vi ser hade underlättat för företagen, det är att inne i 
affärssystemet kunna se om en deklaration är inlämnad eller inte till Skatteverket. Om vi kan få 
den informationen kan vi veta att företaget inte har skickat in ex en arbetsgivardeklaration och 
då påminna företagaren om att göra detta. Det blir alltså som att ta punkten 4 ovan, "Viktiga 
datum", ett steg längre. 

Vi träffas gärna snart igen för att ta arbetet framåt. Det vi också gemensamt pratade om på 
"eftersnacket" var att om fler systemleverantörer kommer in i arbetet så vill vi att ni på 
Skatteverket träffar dem själva först och ger dem den info dom behöver kring arbetet så att 
dom kan komma in och bidra direkt. Så att det inte blir 1 steg bakåt och 1,5 steg framåt varje 
gång vi ses. 

Vi vill gärna börja skissa på hur en integration mot Skatteverket skulle kunna se ut. Men vi 
återkommer längre fram kring det. 

  

 


