Transportstyrelsens föreskrifter
om teknisk utrustning hos redovisningscentraler för
taxitrafik;
(konsoliderad elektronisk utgåva)
beslutade den 16 juni 2016. Ändringar införda t.o.m. TSFS 2020:6.
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Konsoliderad elektronisk
utgåva
VÄGTRAFIK

Den konsoliderade elektroniska utgåvan kan innehålla fel. Observera därför
att det alltid är den tryckta utgåvan som gäller.

1 kap. Inledande bestämmelser
Allmänt
1 § Dessa föreskrifter innehåller de krav som ska uppfyllas av den tekniska utrustning som ska certifieras för att användas i redovisningscentralens
verksamhet enligt 6 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och
beställningscentraler för taxitrafik. Föreskrifterna innehåller även krav på
tillverkare av sådan utrustning. (TSFS 2020:6)
2 § Varor som lagligen saluförs i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller i Turkiet, eller som har sitt ursprung i och som lagligen saluförs i
en Eftastat som är part i EES-avtalet, förutsätts vara förenliga med dessa
bestämmelser. Tillämpningen av dessa bestämmelser omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om
förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter
som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om upphävande av beslut
nr 3052/95/EG (EUT L 218, 13.8.2008, s. 21) fram till den 18 april 2020 och
ska från och med den 19 april 2020 omfattas av förordning (EU) 2019/515 av
den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat. (TSFS 2020:6)
Definitioner
3 § I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
besked

information om att en viss taxameter inte har brukats
och om orsaken till detta enligt 2 a kap. 4 § taxitrafiklagen (2012:211)
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informationssäkerhet

bevarande av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet hos informationstillgångar

informationstillgång

information som ska skyddas (TSFS 2020:6)

särskiljande
nummer

nummer som avses i 3 § Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:17) om erkännande av yrkeskvalifikationer
(TSFS 2020:6)

taxameteruppgifter

uppgifter från taxameters körpassrapport enligt 3 kap.
7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41)
om taxitrafik

teknisk utrustning

applikation som består av mjuk- och/eller hårdvara i
valfri kombination och som ska användas i redovisningscentralens verksamhet och uppfyller de föreskrivna funktioner som krävs för att hantera föreskrivna informationstillgångar

tillverkare

varje fysisk eller juridisk person som tillverkar en
utrustning eller som låter tillverka en utrustning och
saluför den, i eget namn eller under eget varumärke

utvecklingsmiljö

den systemmiljö där tillverkaren utvecklar och tillverkar den tekniska utrustningen

2 kap. Krav på tillverkare av teknisk utrustning
Grundläggande bestämmelser
1 § Vid framtagandet av den tekniska utrustningen ska tillverkaren
använda sig av en väldokumenterad utvecklingsmetod.
2 § Tillverkaren ska testa varje version av den tekniska utrustningen för att
säkerställa att den uppfyller kraven i dessa föreskrifter.
3 § Vid test av den tekniska utrustningen ska tillverkaren använda sig av
en väldokumenterad testmetod.
4 § Vid test av den tekniska utrustningen ska tillverkaren använda sig av
en testmiljö som är avskild från utvecklingsmiljön.
5 § Tillverkaren ska förse den tekniska utrustningen med nödvändiga
uppgifter för identifiering av utrustningen.
6 § Tillverkaren ska beskriva informationsflödet för taxameteruppgifterna.
Informationsflödet omfattar alla relevanta moment från det att taxameteruppgifterna har skapats i en taxameter eller tillhörande enheter till dess att
uppgifterna ska överföras enligt 3 kap. 13 §. Beskrivningen ska visa hur tillverkaren säkerställer att informationstillgångarna inte förvanskas eller försvinner.
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7 § Tillverkaren ska anmäla alla ändringar av den tekniska utrustningen
som kan påverka dess överensstämmelse med kraven i dessa föreskrifter till
det certifieringsorgan som certifierat utrustningen. För sådana ändringar
krävs ytterligare godkännande och ett uppdaterat certifikat. Utfärdandet av
en uppdaterad version av ett certifikat påverkar inte giltighetstiden enligt
4 kap. 5 §.
Informationssäkerhet
8 § Tillverkaren ska bedriva sin verksamhet i enlighet med ett dokumenterat ledningssystem som styr informationssäkerheten. Tillverkaren ansvarar
för att ett sådant system tas fram och fastställs. Systemet ska uppdateras
regelbundet och vid större organisatoriska förändringar.
9 § Tillverkaren ska säkerställa att berörd personal följer ledningssystemet
för informationssäkerhet enligt 8 §.
Utvecklingsmiljö
10 § Tillverkaren ska se till att kompetenskrav och ansvar är tydligt definierade i verksamheten. Tillverkaren ska också se till att definierade roller
innehas av personer som är lämpliga och har tillräcklig kompetens för sina
roller samt förstår sitt ansvar.
11 § Tillverkaren ansvarar för att det finns rutiner för hantering och uppföljning av säkerhetsincidenter samt för incidentrapportering rörande utvecklingsmiljön.
12 § Tillverkaren ska genom behörighetskontroller säkerställa att systemåtkomst till utvecklingsmiljön vid framtagandet av den tekniska utrustningen skyddas från obehörig åtkomst. Åtkomstmöjligheter ska vara baserade på behörighet, ansvarsområde och tilldelad roll. Ändringar ska vara
spårbara på individnivå och kunna göras tillgängliga under så lång tid som
bedöms skäligt av certifieringsorganet med hänsyn till utrustningens livslängd.
13 § Tillverkaren ska använda sig av en väldokumenterad metodik för
versionshantering. Uppgifter om versionshanteringen ska lagras och kunna
göras tillgängliga under så lång tid som bedöms skäligt av certifieringsorganet med hänsyn till utrustningens livslängd.
Dokumentation
14 § Tillverkaren ska dokumentera
1. de rutiner som säkerställer att tillverkningen utförs på ett sådant sätt att
den tekniska utrustningen uppfyller kraven i dessa föreskrifter,
2. den utvecklingsmetod enligt 1 § som används inklusive de dokument
som krävs enligt denna utvecklingsmetod,
3. den testmetod enligt 3 § som används inklusive de dokument som
krävs enligt denna testmetod,
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4. informationsflödet för taxameteruppgifterna enligt 6 §,
5. ledningssystem för informationssäkerhet enligt 8 §,
6. utvecklingsmiljön enligt 10–13 §§,
7. systemarkitekturen, och
8. utrustningens mjukvara inklusive funktionsbeskrivningar.
15 § Tillverkaren ska spara
1. certifikat enligt 4 kap. 3 §,
2. eventuella bilagor till certifikatet, och
3. dokumentation enligt 14 §.
Dokument enligt första stycket ska sparas under minst tio år efter det att
den sista tekniska utrustningen har tillverkats.

3 kap. Krav på den tekniska utrustningen
Grundläggande bestämmelser
1 § Den tillverkade tekniska utrustningen ska överensstämma med den
version av den tekniska utrustningen som har bedömts och godkänts vid
certifieringen.
2 § Den tekniska utrustningen ska stödja lagring av och möjliggöra tillgång till mottagna föreskrivna uppgifter under minst sju år från utgången av
det kalenderår när uppgifterna togs emot.
3 § Den tekniska utrustningen ska möjliggöra behörighetskontroll och
därigenom kunna styra åtkomst till informationstillgångar som lagras i den
tekniska utrustningen. Åtkomsten ska kunna styras ned till individnivå.
4 § Den tekniska utrustningens föreskrivna egenskaper får inte förändras
av att någon annan utrustning ansluts till den eller integreras med den, av
någon egenskap hos utrustningen i sig eller av någon annan anordning som
kommunicerar med den.
5 § Programvara som styr de föreskrivna funktionskraven ska ha en unik
versionsbeteckning. Programvaran ska vara skyddad från påverkan från
andra programvaror. Påverkan ska vara spårbar under så lång tid som bedöms skäligt av certifieringsorganet med hänsyn till utrustningens livslängd.
6 § Den tekniska utrustningen får inte ha funktioner för att skriva över,
radera överföringar, förändra eller lägga till uppgifter i redan gjorda överföringar.
Utrustningen får inte heller ha en funktion som medger att förprogrammerade inställningar kan förändras vid överföringar.
Ta emot uppgifter
7 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att
1. ta emot taxameteruppgifter från en taxameter eller dess tillhörande enheter, och
2. ta emot uppgifter enligt bilaga 1–4 som tidigare har lagrats i en annan
teknisk utrustning.
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Helt eller delvis uteblivna uppgifter och registrering av besked
8 § Den tekniska utrustningen ska kontrollera per taxiföretag och taxifordon att redovisningscentralen tar emot minst en körpassrapport per vecka.
Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att jämföra mottagna
uppgifter från en taxameter med de taxameteruppgifter som ska överföras
enligt 3 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2013:41) om taxitrafik. Jämförelsen ska resultera i uppgifter om helt eller delvis uteblivna överföringar i enlighet med bilaga 4.
9 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att registrera helt
eller delvis uteblivna överföringar som konstaterats enligt 8 §. Funktionen
ska registrera följande uppgifter:
1. Redovisningscentralens namn och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande.
2. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade
firma och person- eller organisationsnummer.
3. Taxifordonets registreringsnummer.
4. Taxameterns serienummer för den enhet som innehåller ackumulerade
register.
5. Datum och tid för identifiering av brist enligt 6.
6. Typ av brist:
a) helt utebliven överföring där taxiföretaget inte har lämnat besked om
att taxametern inte brukas,
b) helt utebliven överföring där taxiföretaget har lämnat besked om att
taxametern inte brukas,
c) bruten följd avseende löpnummer på körpassrapporter,
d) delvis utebliven överföring med beskrivning av vilka uppgifter som
saknas.
10 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att registrera de
besked som har kommit in. Funktionen ska registrera följande uppgifter:
1. Redovisningscentralens namn och personnummer, organisationsnummer, samordningsnummer eller motsvarande.
2. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade
firma och person- eller organisationsnummer.
3. Taxifordonets registreringsnummer.
4. Taxameterns serienummer för den enhet som innehåller ackumulerade
register.
5. Den tidsperiod som beskedet avser (fr.o.m. datum–t.o.m. datum).
6. Orsak:
a) fel på fordonet eller taxametern,
b) ledighet eller annan frånvaro,
c) övrigt.
Lagra uppgifter
11 § Den tekniska utrustningen ska ha funktioner för att lagra följande:
1. Taxameteruppgifter.
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2. De uppgifter om helt eller delvis uteblivna överföringar som utrustningen skapat.
3. Besked.
4. Uppgifter om anslutna taxiföretag och dess taxifordon.
5. Uppgifter från annan teknisk utrustning.
12 § Den tekniska utrustningen ska ha en gemensam tidskälla och lagra
datum och tid för samtliga överföringar enligt svensk normaltid.
Överföra uppgifter
13 § Den tekniska utrustningen ska, för överföring av uppgifter som
lagrats enligt 11 §, kunna skapa sådana utläsningsfiler som beskrivs i
bilaga 1–4.
Utläsningsfilerna ska kunna lagras på externt medium.
Utläsning och inläsning av filer
14 § Den tekniska utrustningen ska vid utläsning till fil beräkna en
kontrollsumma av filen. Denna kontrollsumma ska vara av typen HMACSHA-512 enligt Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4). Kontrollsumman ska beräknas med hjälp av en nyckel enligt 18 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik.
15 § Den tekniska utrustningen ska vid inläsning från fil kontrollera filintegritet med hjälp av kontrollsumma och en angiven nyckel som tagits
emot enligt 19 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Kontrollsumman ska vara av typen HMACSHA-512 enligt Secure Hash Standard (SHS) (FIPS PUB 180-4).
Söka ut uppgifter
16 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att söka ut lagrade
taxameteruppgifter för överföring. Urvalet ska ske på följande sökbegrepp,
antingen var för sig eller i kombination:
1. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade
firma och person- eller organisationsnummer.
2. Taxifordonets registreringsnummer.
3. Taxiförarens förarkod eller särskiljande nummer.
4. Den tidsperiod som körpass startats eller avslutats inom (fr.o.m.
datum–t.o.m. datum).
(TSFS 2020:6)
17 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att söka ut lagrade
uppgifter om besked för överföring. Urvalet ska ske på följande sökbegrepp,
antingen var för sig eller i kombination:
1. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade
firma och person- eller organisationsnummer.
2. Taxifordonets registreringsnummer.
3. Datum då redovisningscentralen mottagit besked från taxiföretaget.
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4. Den orsak som taxiföretaget uppgivit för besked.
5. Den tidsperiod som besked gäller för (fr.o.m. datum–t.o.m. datum).
18 § Den tekniska utrustningen ska ha en funktion för att söka ut lagrade
uppgifter om helt eller delvis uteblivna överföringar för överföring. Urvalet
ska ske på följande sökbegrepp, antingen var för sig eller i kombination:
1. Taxiföretagets namn eller taxiföretagets hos Bolagsverket registrerade
firma och person- eller organisationsnummer.
2. Taxifordonets registreringsnummer.
3. Den tidsperiod som helt eller delvis utebliven överföring gäller för
(fr.o.m. datum–t.o.m. datum).

4 kap. Certifiering
Ansökan om certifiering
1 § Ansökan om certifiering ska göras hos ett sådant certifieringsorgan som
anges i 6 § förordningen (2016:623) om redovisningscentraler och beställningscentraler för taxitrafik.
Ansökan ska omfatta dokumentation enligt 2 kap. 14 §. (TSFS 2020:6)
Bedömning vid certifiering
2 § Certifieringen ska omfatta bedömningar och tester av att tillverkaren
och den tekniska utrustningen uppfyller kraven i 2 och 3 kap.
Certifieringsorganets bedömning och dokumentation ska minst omfatta:
1. Tester av att den tekniska utrustningen, som är representativ för en förutsedd tillverkning, uppfyller kraven i dessa föreskrifter.
2. Granskning på plats hos tillverkaren för att säkerställa att tillverkaren
kan tillverka utrustning som uppfyller kraven.
3. Kontroll av att det är spårbart om informationstillgångar i utrustningen
ändras eller raderas.
4. Utvärdering och bedömning av att tillverkaren säkerställer att programvaran tillhandahåller den funktionalitet som krävs med bibehållen hög
säkerhetsnivå. Vid behov ska certifieringsorganet göra en egen granskning
av programvaran.
Certifikat
3 § Certifieringsorganet ska utfärda ett certifikat om den bedömda typen
uppfyller kraven i dessa föreskrifter.
4 § Certifikatet ska innehålla följande uppgifter:
1. Tillverkarens namn, adress, organisationsnummer eller motsvarande
och, i förekommande fall, dennes representants namn, adress, organisationsnummer eller motsvarande.
2. Datum för certifiering och eventuella villkor för certifikatets giltighet.
3. Nödvändiga uppgifter för identifiering av utrustningen eller de enheter
och den information som ingår i utrustningen.
En eller flera bilagor får bifogas till certifikatet.
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5 § Certifikatet ska gälla i fem år från utfärdandedagen och kan förnyas
med ytterligare fem år åt gången.
Innan ett certifikat förnyas ska certifieringsorganet ta hänsyn till resultat
från utvärderingar och övervakning enligt 7 § och annan information som
kommit certifieringsorganet tillhanda och därefter besluta om nödvändiga
tester eller granskningar.
6 § Certifieringsorganet ska omedelbart på sin webbplats publicera aktuell
information om utfärdade certifikat.
Granskning, ändring och återkallelse av certifikat
7 § Certifieringsorganet ska minst en gång per år genomföra utvärdering
av tekniska utrustningar från tillverkarens produktion och övervaka tillverkarens fortlöpande produktkontroll.
8 § Certifieringsorganet ska återkalla ett certifikat om organet får kännedom om att en teknisk utrustning som organet certifierat i någon väsentlig
del inte uppfyller kraven i dessa föreskrifter. Ett certifikat ska även återkallas om tillverkaren har gjort något som innebär att den tekniska utrustningen
inte skulle ha godkänts vid certifieringen eller inte skulle komma att godkännas vid en förnyad certifiering.
9 § Certifieringsorganet ska omedelbart meddela Transportstyrelsen om
det återkallar ett certifikat och ange orsaken till återkallelsen.
Bevarande av dokumentation
10 § Certifieringsorganet ska bevara dokumentation av bedömningar och
tester enligt 2 §, inklusive kopia av dokumentation enligt 2 kap. 14 §, fram
till dess att certifikatets giltighetstid löper ut.

5 kap. Undantag
1 § Undantag från dessa föreskrifter prövas av Transportstyrelsen.
___________
TSFS 2016:47
Denna författning träder i kraft den 1 januari 2017.
TSFS 2020:6
Denna författning träder i kraft den 1 september 2020.
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Bilaga 1

Bilaga 1. Överföring av taxameteruppgifter
från redovisningscentral till Skatteverket
1.

Allmän information

Denna bilaga innehåller en beskrivning av den utläsningsfil innehållande
taxameteruppgifter som ska skapas för att skickas från redovisningscentral
till Skatteverket. Filen ska överföras till Skatteverket i enlighet med
bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Ett exempel på utläsningsfil finns längst ner
i denna bilaga. Filen ska innehålla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 3
nedan. Hänvisningar till Transportstyrelsens föreskrifter avser bestämmelser
i dessa föreskrifter om inte annat anges.

2.

Filformat

Utläsningsfilen ska vara i XML-format med UTF-8 som teckenkodning.
Utläsningsfilen ska skapas enligt specifikation för XML 1.0 [http://www.w3.org/TR/REC-xml].
Utläsningsfilen ska vara giltig vid avstämning mot det XML-schema för
taxameteruppgifter som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats.

3.

Taxameteruppgifter

3.1 Om uppgifter saknas
Alla element ska innehålla de uppgifter som föreskrivs nedan. Om uppgifter
saknas hos redovisningscentralen, till följd av en delvis utebliven överföring, ska ” <Elementnamn xsi:nil="true"/> ” anges istället för den föreskrivna uppgiften.
3.2 Inledande element
Information om urvalskriterier, redovisningscentral, taxiföretag och fordon.
Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Taxameter
info

[1..1]

Obligatorisk

SpecifikaUp
pgifterSkatt
everketTax
ameterinfo

[1..1]

Obligatorisk

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Arendenum
merBegaran
Taxameterin
fo

Arendenu
mmerTax
ameter
InfoTYPE
(string 24
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Ärendenummer
på Skatteverkets
begäran om taxemeteruppgifter.

[1..1]

Obligatorisk

De urvalskriterier
som Skatteverket
har angivit vid
begäran om uppgifter, för användning hos redovisningscentralen vid
skapande av
XML-filen

3 kap. 16 §

Urvalskrite
rierTaxame
terinfo

Organisatio
nsnummerT
axiforetag

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Taxiföretagets
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för taxiföretag som bedrivs av fysisk
person.

3 kap. 16 § 1

Registrering
snummerFo
rdon

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Taxifordonets
registreringsnummer.

3 kap. 16 § 2

Forarkod

Forarkod
TYPE
(string 12
tkn)

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts på
denna uppgift i
enlighet med
Skatteverkets
begäran.

Förarkod, från
förarens taxiförarlegitimation eller
särskiljande
nummer.

3 kap. 16 § 3

Tidsperiod
DatumKorp
assStartatsE
llerAvslutats
Urvalskrite
rier

10

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

[0..*]
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

TidsperiodD
atumKorpas
sStartatsElle
rAvslutatsFr
om

date

[1..1]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

3 kap. 16 § 4

TidsperiodD
atumKorpas
sStartatsElle
rAvslutats
Tom

date

[1..1]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Startdatum för
den tidsperiod
som Skatteverket
har begärt taxameteruppgifter
om (fr.o.m.
datum).
Slutdatum för den
tidsperiod som
Skatteverket har
begärt taxameteruppgifter
om (t.o.m.
datum).

Redovisnin
gscentralTa
xameter
info
Organisation
snummer

Namn

FilSkapadD
atum
Korpassrap
porter
Taxiforetag
Taxameteri
nfo
Organisatio
nsnummer

[1..1]

3 kap. 16 § 4

Redovisningscentralens organisationsnummer.
Detta värde kan
även vara ett
personnummer,
samordningsnummer eller
motsvarande.
Redovisningscentralens namn.

Organisa
tionsnum
merTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[1..1]

Obligatorisk

NamnTY
PE (string
72 tkn)
dateTime

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

Datum när XMLfil skapas.

[0..*]

Obligatorisk

Information om
taxiföretag.

[1..1]

Obligatorisk

Taxiföretagets
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för
taxiföretag som
bedrivs av fysisk
person.

[0..*]

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 2
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Namn

NamnTY
PE (string
72 tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Taxiföretagets
namn.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 2

[0..*]

Obligatorisk

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

De fordon som
ingår i taxiföretagets verksamhet
och vars taxametrar överfört
uppgifter till redovisningscentralen.
Taxifordonets
registreringsnummer.

Fordon

Registrering
snummer
Korpassrap
port

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 3

Se avsnitt 3.3
nedan.

[0..*]

(TSFS 2020:6)
3.3 Körpassrapport
Information om körpassrapporter.

Elementnamn

Datatyp

Korpassrap
port

12

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

[0..*]

Obligatorisk

Den information
från en körpassrapport som ska
överföras till
redovisningscentralen enligt
Transportstyrelsens föreskrifter.
Löpnummer på
körpassrapporten.

Lopnummer

integer

[1..1]

Obligatorisk

MottagenHo
sRedovisnin
gscentralDat
um

dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Datum när körpassrapport mottagits av redovisningscentral från
taxameterutrustningen.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 §

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 1

TSFS 2016:47
Bilaga 1

Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Forarkod

integer

[1..1]

Obligatorisk

Förarkod, från
förarens taxiförarlegitimation eller
särskiljande
nummer, gällande
förare under körpasset.

Serienumme
rTaxameter

Serienum
merTYPE
(string 40
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 5

Plomberings
datumTaxa
meter

date

[1..1]

Obligatorisk

Serienummer på
den enhet som
innehåller de
ackumulerade
registren.
Datum när taxametern
plomberades.

KorpassStar
ttid

dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Datum och tid när
körpasset startade.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 7

KorpassSlut
tid

dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Datum och tid när
körpasset slutade.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 8

KorpassStra
ckaTotalKm

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Totalt under körpasset körd
sträcka, anges i
km.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 9

KorpassStr
ackaUppta
genTariffSt
oppad
Kassa

[1..1]

KorpassStr
ackaUppta
genEllerTa
riffSamtSto
ppadEllerK
assa

[1..1]

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 4

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 6
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

KorpassStra
ckaUpptage
nEllerTariff
Km

decimal

[1..1]

Obligatorisk
(Om detta och
nedanstående
fält EJ summerats)

KorpassStra
ckaStoppad
EllerKassa
Km

decimal

[1..1]

Obligatorisk
(Om detta och
ovanstående fält
EJ summerats)

Totalt under
körpasset körd
sträcka i taxameterns läge
”UPPTAGEN”
eller ”TARIFF”
(beroende på om
taxameterutrustningen godkänts
enligt VVFS
1999:177, STAFS
2006:17 eller
STAFS 2012:5).
Anges i km.
Totalt under
körpasset körd
sträcka i taxameterns läge
”STOPPAD” eller
”KASSA” (beroende på om taxameterutrustningen
godkänts enligt
VVFS 1999:177,
STAFS 2006:17
eller STAFS
2012:5). Anges i
km.

KorpassStr
ackaUppta
genEllerTa
riffSamtSto
ppadEllerK
assa–
SLUT

14

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 10
och 11

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 10
och 11

TSFS 2016:47
Bilaga 1

Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Summering
KorpassStra
ckaUpptage
nOchStoppa
dEllerTariff
OchKassa
Km

decimal

[1..1]

Obligatorisk
(om summering
gjorts av fälten
KorpassStracka
UpptagenEllerT
ariffKm och
KorpassStracka
StoppadEllerKa
ssaKm)

Summering av
körd sträcka i
taxameterns lägen
”UPPTAGEN
”och ”STOPPAD” eller
”TARIFF” och
”KASSA” (beroende på om taxameterutrustningen
godkänts enligt
VVFS 1999:177,
STAFS 2006:17
eller STAFS
2012:5). Anges i
km.

KorpassStr
ackaUppta
genTariffSt
oppadKass
a - SLUT
KorpassAnt
alKorupp
drag
Lopnummer
Koruppdrag
Start

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 10
och 11

Detta är ett alternativ till ovanstående element
(KorpassStrackaU
pptagenEllerTariff
Km och
KorpassStrackaSt
oppadEllerKassa
Km), eftersom
vissa taxametertyper summerar
ihop sträckan för
de två lägena,
medan andra
håller dem
separerade.

integer

[1..1]

Obligatorisk

Antal köruppdrag
under körpasset.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 12

integer

[1..1]

Obligatorisk

Löpnumret på
första köruppdraget under
körpasset.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 12
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Lopnummer
Koruppdrag
Slut

integer

[1..1]

Obligatorisk

Löpnumret på
sista köruppdraget
under körpasset.

KorpassKon
tantBrutto

decimal

[1..1]

Obligatorisk

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 16

KorpassKre
ditBrutto

decimal

[1..1]

Obligatorisk

[0..*]

Obligatorisk

Totalt inkört
belopp kontant,
inklusive moms,
under körpasset.
Totalt inkört
belopp kredit,
inklusive moms,
under körpasset.
Momsinformation
för körpassets
kontanta betalningar (momsbelopp och momssats).
Belopp som avser
moms.

Momsinfor
mationKor
passKon
tant

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 12

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 17

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 16

Momsbelop
p

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Momssats

Momssats
TYPE
string 10
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Aktuell momssats.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 16

[0..*]

Obligatorisk

Momsinformation
för körpassets
kreditbetalningar
(momsbelopp och
momssats).
Belopp som avser
moms.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 17

Momsinfor
mationKor
passKredit

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 16

Momsbe
lopp

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Momssats

Momssats
TYPE
(string 10
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Aktuell momssats.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 17

[1..1]

Obligatorisk
(antingen denna
eller Ackumule
radeVardenTaxa
meterGodkandE
fter20061030)

Ackumulerade
värden för taxameter som är godkänd den 30 oktober 2006 eller
tidigare.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 14

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 17

Ackumuler
adeVarden
Taxameter
Ackumuler
adeVarden
Taxameter
GodkandF
ore2006
1030
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

TotalKorstr
ackaTaxame
terSamtliga
Funktionslä
genKm

decimal

[1..1]

Obligatorisk
(om taxametern
är godkänd den
30 oktober 2006
eller tidigare)

TotalKorstr
ackaTaxame
terLedigTari
ffKassaKm

decimal

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

TotalKorstr
ackaTaxame
terTariffKas
saKm

decimal

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

TotaltAntal
Koruppdrag

integer

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

TotaltRegist
reratBelopp

decimal

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

[1..1]

Obligatorisk
(antingen denna
eller
AckumuleradeV
ardenTaxameter
GodkandFore20
061030)

Taxifordonets
totala körsträcka
med taxametern i
samtliga funktionslägen. Anges
i km.
Taxifordonets
totala körsträcka
med taxametern i
lägen ”LEDIG”,
”TARIFF” och
”KASSA”. Anges
i km.
Taxifordonets
totala körsträcka
med taxametern i
lägen ”TARIFF”
och ”KASSA”.
Anges i km.
Totalt antal
köruppdrag i
taxametern.
Totalt registrerat
belopp i
taxametern.
Ackumulerade
värden för
taxameter som är
godkänd efter den
30 oktober 2006.

Ackumuler
adeVarden
Taxameter
GodkandEf
ter2006
1030

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 14 a)

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 14 b)

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 14 c)

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 14 d)
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 14 e)
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 13

TotalFardstr
ackaFordon
Km

decimal

[1..1]

Obligatorisk
(om taxametern
är godkänd efter
30 oktober
2006)

Taxifordonets
TSFS 2013:41
totala färdsträcka. 3 kap. 7 § 13 a)
Anges i km.

Totalstracka
Taxameter
Km

decimal

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 13 b)

TotaltAntal
Koruppdrag

integer

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

Den totala färdsträckan när taxitjänsten togs i
anspråk.
Det totala antalet
körningar.

Totalbelopp
Tillaggsavgi
fter

decimal

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

Det totala belopp
som påförts som
tilläggsavgifter.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 13 d)

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 13 c)
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Totalbelopp
Farduppgift
er

decimal

[1..1]

Obligatorisk
enligt ovan

Det totala belopp
som påförts som
färdavgifter.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 13 e)

TotalFardstr
ackaUpptag
enKm

decimal

[1..1]

Obligatorisk för
taxametrar godkända i enlighet
med STAFS
2012:5 eller
senare.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 15

[0..*]

Obligatorisk

Taxameterns
totala färdsträcka
med taxametern i
driftinställningen
”UPPTAGEN”.
Denna uppgift
finns bara som
krav för taxametrar godkända
enligt STAFS
2012:5.
Se 3.4 nedan.

Korupp
drag

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18

(TSFS 2020:6)
3.4 Köruppdrag
Information om köruppdrag.
Elementnamn

Koruppd
rag

18

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

[0..*]

Obligatorisk

Redovisning av
körpassets köruppdrag, Består
av en eller flera
kvitton och/eller
följesedlar.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18

TSFS 2016:47
Bilaga 1

Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Lopnum
mer

integer

[1..1]

Starttid

dateTime

[1..1]

Sluttid

dateTime

StrackaK
m
BeloppBr
utto

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Löpnummer för
köruppdrag. Anges om löpnummer skapas av
taxametern för
köruppdrag. Det
kan vara samma
löpnummer som
avseende något av
köruppdragets
kvitton/
följesedlar.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 a)

Obligatorisk

Datum och starttid
för köruppdraget.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 b)

[1..1]

Obligatorisk

Datum och sluttid
för köruppdraget.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 c)

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Körsträcka för
köruppdrag, anges
i km.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 d)

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Total summa av
belopp, inklusive
moms, från
samtliga kvitton
och följesedlar
som tillhör
köruppdraget.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 f)

[1..*]

Obligatorisk

Tariffinformation. TSFS 2013:41

[1..1]

Obligatorisk

Typ av tariff/tariffnamn.
Exempel: ”Taxa
1”, ”Taxa 2”,
”Tillägg”,
”Fastpris”.

Tariffinf
ormation
Tariff

Tariffvar
den

TariffTYP
E (string
20 tkn)

Obligatorisk
uppgift

3 kap. 7 § 18 e)
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 e)

[1..*]
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Tariffvard
e

TariffTYP
E (string
20 tkn)

[1..*]

Obligatorisk

Tariffvärde. Det
eller de tariffvärde/n som har
använts under
aktuellt köruppdrag.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 e)

Exempel: ”13,00
SEK/km”, ”100
kr”. Mer än ett
tariffvärde kan
förekomma per
tariff.
Momsinf
ormation
Koruppd
rag

Obligatorisk

Momsinformation
om köruppdraget.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 f)

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 18 f)

Momsbel
opp

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Belopp som avser
moms.

Momssats

Momssats
TYPE
(string 10
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Aktuell momssats. TSFS 2013:41

Betalning
styp

[1..1]

Obligatorisk

Innehåller en eller
flera kvitton
och/eller en eller
flera följesedlar.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19

Foljesede
l

[0..*]

Obligatorisk om
sådan finns

Följesedel avseende betalning
av hela eller del
av den slutliga
summan för ett
köruppdrag.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19)

[1..1]

Obligatorisk

Följesedelns
löpnummer.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19 a)

Lopnum
mer

20

[1..*]

Lopnumm
erKvittoF
oljesedelT
YPE
(string 12
tkn)

3 kap. 7 § 18 f)

TSFS 2016:47
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

DatumTid

dateTime

[1..1]

Obligatorisk om
dessa uppgifter
har överförts till
redovisningscentralen.

Datum och tidTSFS 2013:41
punkt då betalning 3 kap. 7 § 19 b)
skett, dvs. då
följesedel har
skapats av
taxameterutrustningen.

BeloppBr
utto

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Belopp att betala
på följesedel,
inklusive moms.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19 c)

[0..*]

Obligatorisk om
sådan finns

Kvitto avseende
betalning av hela
eller del av den
slutliga summan
för ett köruppdrag.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19 a)

Kvitto

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Lopnum
mer

Lopnumm
erKvittoF
oljesedel
TYPE
(string 12
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Kvittots
löpnummer.

DatumTid

dateTime

[1..1]

Obligatorisk om
dessa uppgifter
har överförts till
redovisningscentralen.

Datum och tidTSFS 2013:41
punkt då betalning 3 kap. 7 § 19 b)
skett, dvs. då
kvitto har skapats
av taxameterutrustningen.

BeloppBr
utto

decimal

[1..1]

Obligatorisk

Belopp att betala
på kvitto, inklusive moms.

4.

TSFS 2013:41
3 kap. 7 § 19 c)

Exempel på XML-fil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n1:Taxameterinfo
xmlns="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/td/komponent/hanteraKundar
enden/infoForBrottsbekampning/utredningsstod/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:n1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/instans/gemensamInfor
mationForTaxameter/1.0"
xsi:schemaLocation="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/instans/gem
ensamInformationForTaxameter/1.0 Taxameterinfo.xsd">

21

TSFS 2016:47

Bilaga 1

<SpecifikaUppgifterSkatteverketTaxameterinfo>
<ArendeummerBegaranTaxameterinfo>a</ArendenummerBegaranTaxameterinf
o>
</SpecifikaUppgifterSkatteverketTaxameterinfo>
<UrvalskriterierTaxameterinfo>
<OrganisationsnummerTaxiforetag>0000000000</OrganisationsnummerTaxifor
etag>
<RegistreringsnummerFordon>a</RegistreringsnummerFordon>
<Forarkod>a</Forarkod>
<TidsperiodDatumKorpassStartatsEllerAvslutasUrvalskriterie>
<TidsperiodDatumKorpassStartatsEllerAvslutasFrom>2017-0801</TidsperiodDatumKorpassStartatsEllerAvslutasFrom>
<TidsperiodDatumKorpassStartatsEllerAvslutasTom>2018-0430</TidsperiodDatumKorpassStartatsEllerAvslutasTom>
</TidsperiodDatumKorpassStartatsEllerAvslutasUrvalskriterie>
</UrvalskriterierTaxameterinfo>
<RedovisningscentralTaxameterinfo>
<Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer>
<Namn>a</Namn>
<FilSkapadDatum>2018-12-17T09:30:47Z</FilSkapadDatum>
</RedovisningscentralTaxameterinfo>
<Korpassrapporter>
<TaxiforetagTaxameterinfo>
<Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer>
<Namn>a</Namn>
<Fordon>
<Registreringsnummer>a</Registreringsnummer>
<Korpassrapport>
<Lopnummer>0</Lopnummer>
<MottagenHosRedovisningscentralDatum>2018-0106T09:30:47Z</MottagenHosRedovisningscentralDatum>
<Forarkod>a</Forarkod>
<SerienummerTaxameter>a</SerienummerTaxameter>
<PlomberingsdatumTaxameter>2017-1101</PlomberingsdatumTaxameter>
<KorpassStarttid>2018-01-01T09:30:47Z</KorpassStarttid>
<KorpassSluttid>2018-01-01T17:30:47Z</KorpassSluttid>
<KorpassStrackaTotalKm>0</KorpassStrackaTotalKm>
<KorpassStrackaUpptagenTariffStoppadKassa>
<KorpassStrackaUpptagenEllerTariffSamtStoppadEllerKassa>
<KorpassStrackaUpptagenEllerTariffKm>0</KorpassStrackaUpptagenEllerTari
ffKm>
<KorpassStrackaStoppadEllerKassaKm>0</KorpassStrackaStoppadEllerKassa
Km>
</KorpassStrackaUpptagenEllerTariffSamtStoppadEllerKassa>
</KorpassStrackaUpptagenTariffStoppadKassa>
<KorpassAntalKoruppdrag>0</KorpassAntalKoruppdrag>
<LopnummerKoruppdragStart>0</LopnummerKoruppdragStart>
<LopnummerKoruppdragSlut>0</LopnummerKoruppdragSlut>
<KorpassKontantBrutto>0</KorpassKontantBrutto>
<MomsinformationKorpassKontant>
<Momsbelopp>0</Momsbelopp>
<Momssats>a</Momssats>
</MomsinformationKorpassKontant>
<KorpassKreditBrutto>0</KorpassKreditBrutto>
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<MomsinformationKorpassKredit>
<Momsbelopp>0</Momsbelopp>
<Momssats>a</Momssats>
</MomsinformationKorpassKredit>
<AckumuleradeVardenTaxameter>
<AckumuleradeVardenTaxameterGodkandFore20061030>
<TotalKorstrackaTaxameterSamtligaFunktionslagenKm>0</TotalKorstrackaTa
xameterSamtligaFunktionslagenKm>
<TotalKorstrackaTaxameterLedigTariffKassaKm>0</TotalKorstrackaTaxamete
rLedigTariffKassaKm>
<TotalKorstrackaTaxameterTariffKassaKm>0</TotalKorstrackaTaxameterTarif
fKassaKm>
<TotaltAntalKoruppdrag>0</TotaltAntalKoruppdrag>
<TotaltRegistreratBelopp>0</TotaltRegistreratBelopp>
</AckumuleradeVardenTaxameterGodkandFore20061030>
</AckumuleradeVardenTaxameter>
<TotalFardstrackaUpptagenKm>0</TotalFardstrackaUpptagenKm>
<Koruppdrag>
<Lopnummer>0</Lopnummer>
<Starttid>2018-01-01T09:30:47Z</Starttid>
<Sluttid>2018-01-01T09:35:47Z</Sluttid>
<StrackaKm>0</StrackaKm>
<Tariffinformation>
<Tariff>a</Tariff>
<Tariffvarden>
<Tariffvarde>a</Tariffvarde>
</Tariffvarden>
</Tariffinformation>
<BeloppBrutto>0</BeloppBrutto>
<MomsinformationKoruppdrag>
<Momsbelopp>0</Momsbelopp>
<Momssats>a</Momssats>
</MomsinformationKoruppdrag>
<Betalningstyp>
<Foljesedel>
<Lopnummer>a</Lopnummer>
<DatumTid>2018-01-01T09:30:47Z</DatumTid>
<BeloppBrutto>0</BeloppBrutto>
</Foljesedel>
<Kvitto>
<Lopnummer>a</Lopnummer>
<DatumTid>2018-01-01T09:35:47Z</DatumTid>
<BeloppBrutto>0</BeloppBrutto>
</Kvitto>
</Betalningstyp>
</Koruppdrag>
</Korpassrapport>
</Fordon>
</TaxiforetagTaxameterinfo>
</Korpassrapporter>
</n1:Taxameterinfo>
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Bilaga 2. Överföring av uppgifter om besked
från redovisningscentral till Skatteverket
1.

Allmän information

Denna bilaga innehåller en beskrivning av den utläsningsfil innehållande
uppgifter om besked om att en taxameter inte har brukats som ska skapas
och skickas från redovisningscentral till Skatteverket. Filen ska överföras till
Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Ett exempel
på utläsningsfil finns längst ner i denna bilaga. Filen ska innehålla de uppgifter som beskrivs i avsnitt 3 nedan. Hänvisningar till Transportstyrelsens
föreskrifter avser bestämmelser i dessa föreskrifter om inte annat anges.

2.

Filformat

Utläsningsfilen ska vara i XML-format med UTF-8 som teckenkodning.
Utläsningsfilen ska skapas enligt specifikation för XML 1.0 [http://www.w3.org/TR/REC-xml].
Utläsningsfilen ska vara giltig vid avstämning mot det XML-schema för
uppgifter om besked som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats.

3.

Uppgifter om taxametrar som inte brukats

Elementnamn

UppgiftOm
Taxametra
rSomInteB
rukats
SpecifikaU
ppgifterSka
tteverketTa
xametrarSo
mInteBruk
ats
Arendenum
merBegaran
Taxametrar
SomInteBru
kats

Datatyp

Arendenu
mmerTax
ametrarSo
mInteBru
katsTYPE
(string 24
tkn)

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Ärendenummer
på Skatteverkets
begäran om uppgifter om taxametrar som inte
brukats.
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Elementnamn

Datatyp

Urvalskrite
rier

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

[1..1]

Obligatorisk

De urvalskriterier 3 kap. 17 §
Skatteverket har
angivit vid begäran om uppgifter, för användning hos redovisningscentralen
vid skapande av
XML-filen.
3 kap. 17 § 1
Taxiföretagets
organisationsnum
mer. Detta värde
kan även vara ett
personnummer,
för taxiföretag
som bedrivs av
fysiska personer.
3 kap. 17 § 2
Taxifordonets
registreringsnummer.

Organisatio
nsnummerT
axiforetag

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Registrering
snummerFo
rdon

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)

[0..*]

DatumMott
agetBesked
HosRedovis
ningscentral

date

[0..*]

AvTaxiforet
agetAngive
nOrsakTillB
esked

string

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.
Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.
Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Tidsperiod
SomBesked
GallerUrva
lskriterie

26

Förekomst

[0..*]

Det datum då
redovisningscentralen har
mottagit beskedet
från taxiföretaget.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

3 kap. 17 § 3

3 kap. 17 § 4
Den orsakstyp
som redovisningscentralen registrerat avseende beskedet. Kan vara
någon av följande:
FEL_PA_FORDO
N_ELLER_TAX
AMETER/LEDIG
HET_ELLER_A
NNAN_FRANV
ARO/OVRIGT

TSFS 2016:47
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

TidsperiodS
omBeskedG
allerFrom

date

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

3 kap. 17 § 5

TidsperiodS
omBeskedG
allerTom

date

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Startdatum för
den tidsperiod för
vilken Skatteverket har begärt
uppgifter om
besked (fr.o.m.
datum).
Slutdatum för den
tidsperiod för
vilken Skatteverket har begärt
uppgifter om
besked (t.o.m.
datum).
Information om
redovisningscentral.
Redovisningscentralens organisationsnummer.
Detta värde kan
även vara ett
personnummer,
samordningsnummer eller
motsvarande.
Redovisningscentralens namn.

3 kap. 10 § 1

Redovisnin
gscentralTa
xametrarSo
mIntebruk
ats
Organisatio
nsnummer

Namn
FilSkapadD
atum
Taxiforetag
Taxametra
rSomInteB
rukats
Organisatio
nsnummer

[1..1]

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[1..1]

Obligatorisk

NamnTY
PE (string
72 tkn)
dateTime

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

Datum när XMLfil skapas.
Information om
taxiföretag.

Obligatorisk

Taxiföretagets
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för
taxiföretag som
bedrivs av fysiska
personer.

[1..*]

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[1..1]

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

3 kap. 17 § 5

3 kap. 10 § 1

3 kap. 10 § 2
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Namn

NamnTY
PE (string
72 tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Taxiföretagets
namn.

[1..*]

Obligatorisk

Serienum
mer

Serienum
merTYPE
(string 40
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Registerings
nummerFor
don

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

Information om
taxameter.
Serienummer på
den enhet som
innehåller de
ackumulerade
registren.
Taxifordonets
registreringsnummer.

[1..*]

Obligatorisk

DatumFrom

date

[1..1]

Obligatorisk

DatumTom

date

[1..1]

Obligatorisk

Orsak

string

[1..1]

Obligatorisk

Taxameter

InteBrukat
sUnderPeri
od

4.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
3 kap. 10 § 2

3 kap. 10 § 4

3 kap. 10 § 3

Den period som
taxiföretaget har
uppgivit att taxametern inte har
brukats.
3 kap. 10 § 5
Datum från och
med vilket taxametern inte har
brukats.
3 kap. 10 § 5
Datum till och
med vilket taxametern inte har
brukats.
3 kap. 10 § 6
Den orsakstyp
som redovisningscentralen har
registrerat för
aktuell uppgift.
Specificering:
FEL_PA_FORDO
N_ELLER_TAX
AMETER/LEDIG
HET_ELLER_A
NNAN_FRANV
ARO/OVRIGT

Exempel på XML-fil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n1:UppgiftOmTaxametrarSomInteBrukats
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:n1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/td/instans/gemensamInfor
mationForTaxameter/1.0"
xmlns:utreko="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/td/komponent/hantera
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Kundarenden/infoForBrottsbekampning/utredningsstod/1.0"
xsi:schemaLocation="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/td/instans/geme
nsamInformationForTaxameter/1.0
UppgiftOmTaxametrarSomInteBrukats.xsd">
<SpecifikaUppgifterSkatteverketTaxametrarSomInteBrukats>
<ArendenummerBegaranTaxametrarSomInteBrukats>a</ArendenummerBegara
nTaxametrarSomInteBrukats>
</SpecifikaUppgifterSkatteverketTaxametrarSomInteBrukats>
<UrvalskriterierTaxametrarSomInteBrukats>
<OrganisationsnummerTaxiforetag>0000000000</OrganisationsnummerTaxifor
etag>
<RegistreringsnummerFordon>a</RegistreringsnummerFordon>
<DatumMottagetBeskedHosRedovisningscentral>2018-0107</DatumMottagetBeskedHosRedovisningscentral>
<AvTaxiforetagetAngivenOrsakTillBesked>OVRIGT</AvTaxiforetagetAngive
nOrsakTillBesked>
<TidsperiodSomBeskedGallerUrvalskriterie>
<TidsperiodSomBeskedGallerFrom>2018-0101</TidsperiodSomBeskedGallerFrom>
<TidsperiodSomBeskedGallerTom>2018-0107</TidsperiodSomBeskedGallerTom>
</TidsperiodSomBeskedGallerUrvalskriterie>
</UrvalskriterierTaxametrarSomInteBrukats>
<RedovisningscentralTaxametrarSomInteBrukats>
<Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer>
<Namn>a</Namn>
<FilSkapadDatum>2018-02-15T09:30:47Z</FilSkapadDatum>
</RedovisningscentralTaxametrarSomInteBrukats>
<TaxiforetagTaxametrarSomInteBrukats>
<Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer>
<Namn>a</Namn>
<Taxameter>
<Serienummer>a</Serienummer>
<RegisteringsnummerFordon>a</RegisteringsnummerFordon>
<InteBrukatsUnderPeriod>
<DatumFrom>2018-01-01</DatumFrom>
<DatumTom>2018-01-07</DatumTom>
<Orsak>OVRIGT</Orsak>
</InteBrukatsUnderPeriod>
</Taxameter>
</TaxiforetagTaxametrarSomInteBrukats>
</n1:UppgiftOmTaxametrarSomInteBrukats>
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Bilaga 3. Överföring av uppgifter om uteblivna överföringar
från redovisningscentral till Skatteverket
1.

Allmän information

Denna bilaga innehåller en beskrivning av den utläsningsfil innehållande
uppgifter om uteblivna överföringar som ska skapas och skickas från
redovisningscentral till Skatteverket. Filen ska överföras till Skatteverket i
enlighet med bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Ett exempel på utläsningsfil finns längst ner i denna bilaga. Filen ska innehålla de uppgifter
som beskrivs i avsnitt 3 nedan. Hänvisningar till Transportstyrelsens föreskrifter avser bestämmelser i dessa föreskrifter om inte annat anges.

2.

Filformat

Utläsningsfilen ska vara i XML-format med UTF-8 som teckenkodning.
Utläsningsfilen ska skapas enligt specifikation för XML 1.0 [http://www.w3.org/TR/REC-xml].
Utläsningsfilen ska vara giltig vid avstämning mot det XML-schema för
uppgifter om uteblivna överföringar som finns i schemalagret på Skatteverkets webbplats.

3.

Uppgifter om uteblivna överföringar

Elementnamn

UppgiftOm
Taxametra
rMedUtebli
vnaOverfor
ingar
SpecifikaU
ppgifterSka
tteverketUt
eblivnaOve
rforingar
Arendenum
merBegaran
UteblivnaO
verforingar

Datatyp

Arendenu
mmerTYP
E (string
24 tkn)

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

Beskrivning

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Ärendenummer
på Skatteverkets
begäran om uppgifter om uteblivna överföringar.
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Elementnamn

Datatyp

Urvalskrite
rierUtebliv
naOverfori
ngar

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

[1..1]

Obligatorisk

De urvalskriterier
Skatteverket har
angivit vid begäran om uppgifter, för användning hos redovisningscentralen vid
skapande av
XML-filen.
Taxiföretagets
3 kap. 18 § 1
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för
taxiföretag som
bedrivs av fysisk
person.
Taxifordonets
3 kap. 18 § 2
registreringsnummer.

Organisatio
nsnummerT
axiforetag

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Registrering
snummerFo
rdon

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

Tidsperiod
Urvalskrite
rie
TidsperiodS
omHeltEller
DelvisUtebl
ivenOverfor
ingGallerFr
om
TidsperiodS
omSomHelt
EllerDelvis
UteblivenO
verforingGa
llerTom
RapportUt
eblivnaOve
rforingar

32

Förekomst

[0..*]
date

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna uppgift i enlighet
med Skatteverkets begäran.

date

[0..*]

Obligatorisk om
sökning gjorts
på denna
uppgift i
enlighet med
Skatteverkets
begäran.

[1..1]

Obligatorisk

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Startdatum för
3 kap. 18 § 3
den tidsperiod för
vilken Skatteverket har begärt
uppgifter om
uteblivna överföringar (fr.o.m.
datum).
Slutdatum för den 3 kap. 18 § 3
tidsperiod för
vilken Skatteverket har begärt
uppgifter om uteblivna överföringar (t.o.m.
datum).
Information om
uteblivna överföringar.
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Organisatio
nsnummerR
edovisnings
central

Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[1..1]

Obligatorisk

NamnRedov
isningscentr
al

NamnRed
ovisningsc
entralUteb
livnaOver
foringar
TYPE
(string 72
tkn)
dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Redovisningscentralens organisationsnummer.
Detta värde kan
även vara ett
personnummer,
samordningsnum
mer eller motsvarande.
Redovisningscentralens namn.

[1..1]

Obligatorisk

Datum och tid när
denna fil skapades.
Information om
taxiföretag.
Taxiföretagets
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för taxiföretag som bedrivs av fysisk
person.
Taxiföretagets
namn.

FilSkapadD
atum
Taxiforetag
UteblivnaO
verforingar
Organisatio
nsnummer

Namn
Taxifordon
Registerings
nummer
TaxameterS
erienummer

[0..*]
Organisati
onsnumm
erTYPE
(string 10
tkn [0-9])

[1..1]

Obligatorisk

NamnTY
PE (string
72 tkn)

[1..1]

Obligatorisk

[0..*]

Obligatorisk

FordonRe
gNrTYPE
(string 15
tkn)
Serienum
merTYPE
(string 40
tkn)

[1..1]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

Information om
taxifordon.
Taxifordonets
registreringsnummer.
Serienummer på
den enhet som
innehåller de
ackumulerade
registren.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
3 kap. 9 § 1

3 kap. 9 § 1

3 kap. 9 § 2

3 kap. 9 § 2

3 kap. 9 § 3

3 kap. 9 § 4
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Elementnamn

Datatyp

Brist

Typ

Beskrivning

string

Beskrivni
ngTYPE
(string
100 tkn)

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

[1..*]

Obligatorisk

[1..1]

Obligatorisk

Information om
alla brister som
identifierats för
taxifordonet under
avsedd period.
Den typ av brist
3 kap. 9 § 6
som gjort att
överföringen
klassificerats som
utebliven.

[0..1]

Obligatorisk vid
delvis utebliven
överföring

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

Specificering:
UTEBLIVEN/
UTEBLIVEN_M
ED_BESKED
/DELVIS_UTEB
LIVEN/BRUTEN
_FOLJD
Beskrivning av de 3 kap. 9 § 6 d)
uppgifter som
saknas vid delvis
utebliven överföring. Beskrivningen görs med
de elementnamn
som anges i bilaga
1, 3.1.

Om uppgiften som
saknas inte har ett
unikt elementnamn
ska även namnet på
det inkapslande
elementet anges
samt elementnamnet på den saknade
uppgiften, åtskilda
av en punkt.2
Datum
dateTime
[1..1]
Obligatorisk
Datum då bristen 3 kap. 9 § 5
identifierats av
redovisningscentralen.
2 Exempel på ett sådant elementnamn är 'Lopnummer' som förekommer både i uppgifterna
körpassrapport och köruppdrag. Detta ska anges som "Korpassrapport.Lopnummer" eller
"Koruppdrag.Lopnummer".
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4.

Exempel på XML-fil

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<n1:UppgiftOmTaxametrarMedBristandeOverforingar
xmlns="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/td/komponent/hanteraKundar
enden/infoForBrottsbekampning/utredningsstod/1.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:n1="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/instans/gemensamInfor
mationForTaxameter/1.0"
xsi:schemaLocation="http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/xx/instans/gem
ensamInformationForTaxameter/1.0 UppgifterUteblivnaOverforingar.xsd">
<SpecifikaUppgifterSkatteverketUteblivnaOverforingar>
<ArendenummerBegaranUteblivnaOverforingar>a</ArendenummerBegaranUte
blivnaOverforingar>
</SpecifikaUppgifterSkatteverketUteblivnaOverforingar>
<UrvalskriterierUteblivnaOverforingar>
<OrganisationsnummerTaxiforetag>0000000000</OrganisationsnummerTaxifor
etag>
<RegistreringsnummerFordon>a</RegistreringsnummerFordon>
<TidsperiodUrvalskriterie>
<TidsperiodSomHeltEllerDelvisUteblivenOverforingGallerFrom>2018-0101</TidsperiodSomHeltEllerDelvisUteblivenOverforingGallerFrom>
<TidsperiodSomHeltEllerDelvisUteblivenOverforingGallerTom>2018-0131</TidsperiodSomHeltEllerDelvisUteblivenOverforingGallerTom>
</TidsperiodUrvalskriterie> </UrvalskriterierUteblivnaOverforingar>
<RapportUteblivnaOverforingar>
<OrganisationsnummerRedovisningscentral>0000000000</Organisationsnumm
erRedovisningscentral>
<NamnRedovisningscentral>a</NamnRedovisningscentral>
<FilSkapadDatum>2018-02-05T09:30:47Z</FilSkapadDatum>
<TaxiforetagUteblivnaOverforingar>
<Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer>
<Namn>a</Namn>
<TaxiFordon>
<Registeringsnummer>a</Registeringsnummer>
<TaxameterSerienummer>a</TaxameterSerienummer>
<Brist>
<Typ>DELVIS_UTEBLIVEN</Typ>
<Beskrivning>a</Beskrivning>
<Datum>2018-01-05T09:30:47Z</Datum>
</Brist>
</TaxiFordon>
</TaxiforetagUteblivnaOverforingar>
</RapportUteblivnaOverforingar>
</n1:UppgiftOmTaxametrarMedBristandeOverforingar>
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Bilaga 4. Överföring av uppgifter om uteblivna överföringar
från redovisningscentral till Transportstyrelsen
1.

Allmän information

Denna bilaga innehåller en beskrivning av den utläsningsfil innehållande
uppgifter om uteblivna överföringar som ska skapas och skickas från redovisningscentral till Transportstyrelsen. Filen ska överföras till Transportstyrelsen i enlighet med bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter
(TSFS 2016:46) om redovisningscentraler för taxitrafik. Ett exempel på
utläsningsfil finns längst ner i denna bilaga. Filen ska innehålla de uppgifter,
som beskrivs i avsnitt 3 nedan. Hänvisningar till Transportstyrelsens
föreskrifter avser bestämmelser i dessa föreskrifter om inte annat anges.

2.

Filformat

Utläsningsfilen ska vara i XML-format med UTF-8 som teckenkodning.
Utläsningsfilen ska skapas enligt specifikation för XML 1.0 [http://www.w3.org/TR/REC-xml].

3.

Uppgifter om uteblivna överföringar

Elementnamn

RapportUt
eblivna
Over
foringar
PeriodStart

Datatyp

date

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

[1..1]

Obligatorisk

Information om
uteblivna överföringar.

[1..1]

Obligatorisk

Startdatum för den
period som filen
avser.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

PeriodSlut

date

[1..1]

Obligatorisk

Slutdatum för den
period som filen
avser.

Organisatio
nsnummerR
edovisnings
central

string 10
tkn (0-9)

[1..1]

Obligatorisk

Redovisningscentralens organisationsnummer.
Detta värde kan
även vara ett
personnummer,
samordningsnummer eller motsvarande.

FilSkapadD
atum

dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Datum och tidpunkt när denna fil
skapades.

[0..*]

Obligatorisk

Uppgift om alla
taxiföretag som
varit anslutna som
kund hos redovisningscentralen
någon gång under
avsedd period.

3 kap. 11 § 4

[1..1]

Obligatorisk

Taxiföretagets
organisationsnummer. Detta
värde kan även
vara ett personnummer, för
taxiföretag som
bedrivs av fysisk
person.

3 kap. 9 § 2

[0..*]

Obligatorisk

Uppgift om alla
taxifordon som
varit anmälda av
taxiföretaget hos
redovisningscentralen någon gång
under avsedd
period.

3 kap. 11 § 4

[1..1]

Obligatorisk

Taxifordonets
registreringsnummer.

3 kap. 9 § 3

Taxiforetag

Organisatio
nsnummer

string 10
tkn (0-9)

Taxifordon

Registrering
snummer

38

string 15
tkn

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter

3 kap. 9 § 1
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Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

TaxameterS
erienummer

string 40
tkn

[1..1]

Obligatorisk

Serienummer på
den enhet som
innehåller de
ackumulerade
registren.

[0..*]

Brist

Typ

string

[1..1]

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
3 kap. 9 § 4

Information om
alla brister som
identifierats för
taxifordonet under
avsedd period.
Obligatorisk

Den typ av brist
som gjort att överföringen klassificerats som utebliven.

3 kap. 9 § 6

Specificering:
UTEBLIVEN/
UTEBLIVEN_
MED_BESKED/
DELVIS_UTE
BLIVEN/
BRUTEN_FOLJD
Beskrivning

string 100
tkn

[0..1]

Obligatorisk vid
delvis utebliven
överföring

Beskrivning av de
uppgifter som
saknas vid delvis
utebliven överföring. Beskrivningen görs med
de elementnamn
som anges i bilaga
1, 3.1.

3 kap. 9 § 6d)

Om uppgiften som
saknas inte har ett
unikt elementnamn
ska även namnet
på det inkapslande
elementet anges
samt elementnamnet på den saknade
uppgiften, åtskilda
av en punkt.3
Exempel på ett sådant elementnamn är 'Lopnummer' som förekommer både i uppgifterna
körpassrapport och köruppdrag. Detta ska anges som "Korpassrapport.Lopnummer" eller
"Koruppdrag.Lopnummer".
3

39

TSFS 2016:47

Bilaga 4

Elementnamn

Datatyp

Förekomst

Obligatorisk
uppgift

Beskrivning

Datum

dateTime

[1..1]

Obligatorisk

Datum och tid då
bristen identifierades av redovisningscentralen.

4.

Hänvisning
till
Transportstyrelsens
föreskrifter
3 kap. 9 § 5

Exempel på XML-fil

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RapportUteblivnaOverforingar
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<PeriodStart>2015-10-11</PeriodStart>
<PeriodSlut>2015-10-18</PeriodSlut>
<OrganisationsnummerRedovisningscentral>0000000000</Organisationsnumm
erRedovisningscentral>
<FilSkapadDatum>2015-10-18T09:30:47Z</FilSkapadDatum>
<Taxiforetag>
<Organisationsnummer>0000000000</Organisationsnummer>
<Taxifordon>
<Registreringsnummer>ABC123</Registreringsnummer>
<TaxameterSerienummer>a</TaxameterSerienummer>
<Brist>
<Typ>DELVIS_UTEBLIVEN</Typ>
<Beskrivning>a</Beskrivning>
<Datum>2015-10-13</Datum>
</Brist>
</Taxifordon>
</Taxiforetag>
</RapportUteblivnaOverforingar>
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