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Taxeringsutfallet 
Taxeringsår 2013, inkomstår 2012  
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I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt 
dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och 
tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till 
aktuellt avsnitt. 
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A Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Offentlig ekonomi 
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Taxering 
 
A.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)   

 
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100). 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: 701 65 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23, Örebro 
Kontaktperson:  Johan Åhman 
Telefon:  019-17 61 09 
E-post:  
 

fornamn.efternamn@scb.se 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: 701 65 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23, Örebro 
Kontaktperson:  Johan Åhman 
Telefon:  019-17 61 09 
E-post:  
 

fornamn.efternamn@scb.se 

 
OE0701_BS_2013.docx 



 
   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN OE0701 
NR/OEM 2014-02-11 3(7) 
Johan Åhman   
 

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till Skatteverket inlämnade 
deklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 
 
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

Materialet innehåller inte några personuppgifter utan endast uppgifter aggrege-
rade till som lägst kommunnivå. 
 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Ej aktuellt. 
 
A.9 EU-reglering 

EU-reglering saknas. 
 

A.10 Syfte och historik 

Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomst- och förmögenhetstaxe-
ringen för respektive år. Årlig sammanställning och publicering av likartat slag 
och likartad omfattning har gjorts sedan 1968. Publicering av uppgifter om 
utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes även före 1968.  
 
A.11 Statistikanvändning 

Huvudanvändare är Finansdepartementet och kommunsektorn. 
 
A.12 Uppläggning och genomförande 

Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB får från 
Skatteverket efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. 
Uppgifterna utgörs av sammandrag (summauppgifter) på kommunnivå. De 
skattskyldigas regionala placering bestäms av folkbokföringen den 1 november 
året före inkomståret. 
 
A.13 Internationell rapportering 

Ingen internationell rapportering görs. 
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Innehållet i undersökningen anpassas successivt till förändringar i skattesyste-
met. 
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B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

Taxeringsutfallet består enbart av administrativt material från Skatteverket. 
Uppgifterna kommer till SCB uppdelade i grupper av skattskyldiga (fysiska 
personer, aktiebolag, etc.) summerade på kommunnivå. Ingen egen insamling 
görs inom ramen för undersökningen. För kvaliteten i de av Skatteverket 
insamlade uppgifterna hänvisas dit. 
 
 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter
Taxeringsutfallet redovisar taxeringsvariabler och antalsuppgifter för ett 
taxeringsår som avser inkomster från föregående år. 
 
1.1.1 Objekt och population 
Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringen som SCB får från 
Skatteverket efter avslutad taxeringsperiod i december året efter inkomståret. 
Uppgifterna utgörs av sammandrag (summauppgifter) på kommunnivå. 

 

1.1.2 Variabler 
I taxeringsutfallsregistret finns för varje kommun uppgifter inkomster av tjänst 
och kapital samt debiterade skatter och avgifter respektive skattereduktioner. 
Dessutom finns underlag för exempelvis fastighetsavgift och uppgifter om 
antalet personer som debiteras vissa skatter och avgifter. 

För en fullständig variabelförteckning, se Statistikens detaljerade innehåll 
(Metaplus) via SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0701. 

 

1.1.3 Statistiska mått 
De statistiska mått som används är summa och antal. 

 

1.1.4 Redovisningsgrupper 
Redovisning sker i form av dels rikstotaler, dels viss redovisning för län och 
kommuner. Uppgifterna är fördelade mellan olika kategorier av skattskyldiga, 
nämligen fysiska personer och dödsbon, aktiebolag, ekonomiska föreningar 
samt ideella föreningar m.fl. 

1.1.5 Referenstider 
Taxeringsåret 2013, inkomståret 2012. 
 
1.2. Fullständighet 
Taxeringsutfallet inkluderar de inkomster som är föremål för taxering under 
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respektive referensår. Inkomster som undanhålls taxering inkluderas inte och 
ingen uppskattning av storleken på dessa görs. 
 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
Det finns två sätt att se på tillförlitligheten i denna undersökning. Utgår man 
från att syftet med denna undersökning är att redovisa det faktiska utfallet av 
taxeringen så är tillförlitligheten mycket hög. En del inkomster blir dock inte 
föremål för taxering eftersom de undanhålls Skatteverket. Med detta synsätt kan 
hävdas att beloppen i undersökningen är underskattade på grund av undertäck-
ning. 
 
2.2 Osäkerhetskällor 
2.2.1 Urval 
Ej aktuellt. 

2.2.2 Ramtäckning
Ej aktuellt. 

2.2.3 Mätning 
Ej aktuellt. 

2.2.4 Svarsbortfall 
Ej aktuellt. 

2.2.5 Bearbetning 
Materialet genomgår inte någon större bearbetning. Redan i leveransen från 
Skatteverket är uppgifterna summerade på kommunnivå. Detta summeras sedan 
vidare till läns- eller riksnivå och vissa variabler summeras. Risken för bearbet-
ningsfel bedöms som liten. 

2.2.6 Modellantaganden 
Ej aktuellt. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Ej aktuellt. 
 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Årlig. 
 

3.2 Framställningstid 
Framställningstiden för statistiken är normalt cirka tre månader räknat från 
tidpunkten för leverans av data från Skatteverket. 
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3.3 Punktlighet 
Publiceringen följer publiceringsplanen för Sveriges officiella statistik och 
datum för planerade publiceringar hittas i publiceringskalendern på SCB:s 
webbplats, www.scb.se. 
 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Jämförbarheten är beroende av de förändringar i skattelagsstiftningen som skett 
under åren. Exempel på större förändringar under denna period är den stora 
skattereformen som huvudsakligen genomfördes för taxeringsåret 1992 och 
förändringen av fastighetsskatten för taxeringsåret 2009. 
 
4.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Se punkt 4.3. 
 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
Taxeringsstatistik publiceras även av avdelningen för befolknings- och välfärds-
statistik vid SCB. Skillnaden jämfört med taxeringsutfallet är att denna statistik 
baseras på individnivå och att enbart fysiska personer ingår. I de fall samma 
storheter redovisas är materialet definitionsmässigt lika. 
 
B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
På SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0701, presenteras ett antal tabeller. 
Härifrån kan även Statistikdatabasen nås där ytterligare uppgifter finns tillgäng-
liga. I Statistisk årsbok finns några tabeller med uppgifter på riks- eller länsnivå. 
 
5.2 Presentation 
Materialet presenteras i tabellform, i vissa fall från 1992 och framåt. I Statistik-
databasen kan även en regional uppdelning på län eller kommun göras. 
 

5.3 Dokumentation 
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i Dokumentation av 
statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet beskrivs i föreliggande dokument, 
Beskrivning av statistiken (BAS). Detaljerad information om mikrodata finns 
beskrivet i Dokumentation av metadata (MetaPlus). All ovanstående doku-
mentation är tillgänglig på SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0701. 
 
Viss annan dokumentation har därutöver upprättats i samband med tidigare 
utförda långtidsarkiveringar. 
 

5.4 Tillgång till primärmaterial 
Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda. Äldre årgångar finns 
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arkiverade. 
 
5.5 Upplysningstjänster 
Upplysningar om statistikinnehåll m.m. kan lämnas av SCB:s statistikservice på 
telefon 08-50 69 48 01 eller e-post offentlig.ekonomi@scb.se. 
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