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0 Allmänna uppgifter 

0.1 Ämnesområde 
Ämnesområde:  Offentlig ekonomi 

0.2 Statistikområde 
Statistikområde:  Taxering 

0.3 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). 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  701 65 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23, Örebro 
Kontaktperson:  Marie Glanzelius 
Telefon:  019-17 60 11 
E-post:  fornamn.efternamn@scb.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  701 65 Örebro 
Besöksadress:  Klostergatan 23, Örebro 
Kontaktperson:  Marie Glanzelius 
Telefon:  019-17 60 11 
E-post:  fornamn.efternamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Underlag för undersökningen utgörs i huvudsak av till skatteförvaltningen 
inlämnade självdeklarationer, för vilka uppgiftsskyldighet föreligger. 

0.7 Sekretess och regler för behandling av 
personuppgifter 

Materialet innehåller inte några personuppgifter, endast uppgifter aggrege-
rade till lägst kommunnivå. 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Ej aktuellt. 

0.9 EU-reglering 
EU-reglering saknas. 
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0.10 Syfte och historik 
Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomstbeskattningen (och 
tidigare förmögenhetsbeskattningen) för respektive år. Årlig sammanställ-
ning och publicering av liknande slag och omfattning har gjorts sedan 
1968. Publicering av uppgifter om utfallet av inkomsttaxering etc. gjordes 
även före 1968. 

0.11 Statistikanvändning 
Huvudanvändare är Finansdepartementet och kommunsektorn. 

0.12 Uppläggning och genomförande 
Redovisningen bygger på de uppgifter om taxeringsutfallet som SCB er-
håller från Skatteverket efter avslutad beskattningsperiod i december året 
efter inkomståret. Uppgifterna utgörs av sammandrag (summauppgifter) 
på kommunnivå. Den regionala placeringen för skattskyldiga fysiska per-
soner bestäms av folkbokföringen den 1 november året före inkomståret. 

0.13 Internationell rapportering 
Ingen internationell rapportering görs. 

0.14 Planerade förändringar i kommande 
undersökningar 

Innehållet i undersökningen anpassas successivt till förändringar i skatte-
systemet. Fr.o.m. beskattningsår 2013 finns inte längre möjligheten att 
redovisa moms (mervärdesskatt) på inkomstdeklarationen utan denna ska 
redovisas i en separat momsdeklaration. Tidigare ingick momsen till vissa 
delar i taxeringsutfallet under posten ”övriga skatter”. Då skatteförfaran-
delagen (2011:1244) ersätter skattebetalningslagen (1997:483) försvinner 
begreppet taxeringsår och ersätts inte med ett nytt begrepp. Numera utgår 
lagstiftningen från begreppet beskattningsår. Beskattningsår motsvaras av 
inkomstår och är året före deklarationsåret. 
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1 Översikt 
Taxeringsutfallet ska ge en sammanfattning av inkomstbeskattningen (och 
tidigare förmögenhetsbeskattningen) för respektive beskattningsår. Un-
derlag för undersökningen utgörs av material från Skatteverket. Resultaten 
redovisas i huvudsak som summauppgifter på riks-, läns- eller kommun-
nivå för det aktuella deklarationsåret (år t). Beskattningsarbetet (år t) avser 
inkomsterna under inkomståret/beskattningsåret (år t-1). Materialet inne-
håller uppgifter såväl om fysiska personer (privatpersoner och dödsbon) 
som juridiska personer (t.ex. aktiebolag och ekonomiska föreningar). Den 
regionala placeringen för skattskyldiga fysiska personer bestäms av folk-
bokföringen den 1 november året före inkomståret. Noteras bör att med 
kommun åsyftas här kategorier av skattskyldiga inom det geografiska om-
rådet och inte kommunen som förvaltningsenhet. 

1.1 Observationsstorheter 
SCB redovisar aggregerade data från Skatteverket för kategorierna (0) 
fysiska personer och dödsbon, (5) aktiebolag m.fl., (6) ekonomiska före-
ningar m.fl. samt (7) ideella föreningar m.fl. för respektive kommun. Tax-
eringsutfallsregistret innehåller bl.a. uppgifter om: 

• statlig skatt på förvärvsinkomst  
• inkomst av kapital (överskott) samt skatt på kapitalinkomst  
• inkomst av kapital (underskott) samt skattereduktion för kapital-

underskott  
• beskattningsbar förvärvsinkomst  
• kommunal inkomstskatt  
• allmän pensionsavgift  
• statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 
• särskilda löneskatter, avkastningsskatt 
• kyrkoavgifter och begravningsavgift 

Detaljerad information om mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av 
metadata (MetaPlus). Redovisning sker i form av rikstotaler samt för län 
och kommuner. 
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1.2 Statistiska målstorheter 
 

Population 
Indelning i redovisnings-
grupper Variabel Mått 

Sveriges 290 kom-
muner samt ett för 
riket gemensamt 
beskattningsdistrikt i 
kombination med 
fyra kategorier av 
skattskyldiga 

Dels en regional redovis-
ning (kommuner, län, 
riket), dels en redovisning 
efter typ av skattskyldig 
(fysiska personer, aktie-
bolag, ekonomiska före-
ningar, ideella föreningar 
m.fl.) 

Olika slag av inkomst, 
t.ex. överskott av tjänst, 
fastställd och beskatt-
ningsbar förvärvsinkomst 

Kr/tkr/mnkr 
(summa) samt i 
några fall kr per 
inkomsttagare 
(medelvärde) 

  Olika slag av avdrag, 
t.ex. allmänna avdrag 
och grundavdrag 

Kr/tkr/mnkr 
(summa) 

  Fastighetsskatt och 
fastighetsavgift samt 
underlag för dessa 

Kr/tkr/mnkr 
(summa) 

  Över- och underskott av 
kapital samt debiterad 
skatt respektive beviljad 
skattereduktion 

Kr/tkr/mnkr 
(summa) 

  Enskilda näringsidkares 
egenavgifter till socialför-
säkringssystemet samt 
underlag för egenavgifter 

Kr/tkr/mnkr 
(summa) 

  Avgifter till Svenska 
kyrkan och andra tros-
samfund samt antalet 
debiterade för dessa 
avgifter 

Kr/tkr/mnkr resp. 
antal (summa) 

  Begravningsavgift Kr/tkr/mnkr 
(summa) 

  Olika slag av skattere-
duktioner 

Kr/tkr/mnkr 
(summa) 

  Vissa antalsuppgifter, 
t.ex. uppgift om antalet 
fysiska personer med 
beskattad inkomst större 
än noll 

Summa 

 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Resultat från statistikgrenen Taxeringsutfallet presenteras för deklarat-
ionsåren (taxeringsåren) i den statistikdatabas som finns tillgänglig via 
SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0701. Fr.o.m. 1992 finns vissa uppgif-
ter på kommun-, läns- och riksnivå inlagda. 

Ett s.k. slutligt observationsregister sparas i en databastabell för respektive 
årgång. Tabellen innehåller uppgifter om inkomsttagarkategori per kom-
mun enligt inkomstårets indelning. De olika inkomsttagarkategorierna 
utgörs av fysiska personer och dödsbon (kat. 0), aktiebolag etc. (kat. 5), 
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ekonomiska föreningar etc. (kat. 6) samt slutligen ideella föreningar etc. 
(kat. 7). Kommunerna identifieras med hjälp av en fyrställig, regional kod 
helt enligt standard. För mer detaljerad information om tabellinnehållet, se 
vidare under avsnitten 2.4 och 2.5 nedan. 

1.4 Dokumentation och metadata 
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i föreliggande 
dokument Dokumentation av statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet 
beskrivs i Beskrivning av statistiken (BAS). Detaljerad information om 
mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av metadata (MetaPlus). All 
ovanstående dokumentation är tillgänglig på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/OE0701.  
 
Viss annan dokumentation har därutöver upprättats i samband med tidi-
gare utförda långtidsarkiveringar. Se även de dokument som reglerar Skat-
teverkets uppgiftslämnande under 2.4 nedan. 
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2 Uppgiftsinsamling 
Underlag för undersökningen rörande ett visst taxeringsår lämnas i sin 
helhet av Skatteverket. 

2.1 Ram och ramförfarande 
Sveriges kommuner enligt indelningen av landet i kommuner 2012 samt 
ett för riket gemensamt taxeringsdistrikt avseende skattskyldiga som sak-
nar hemortskommun i landet. 

2.2 Urvalsförfarande 
Ej aktuellt, eftersom det är en totalundersökning. 

2.3 Mätinstrument 
Mätinstrumenten består av Skatteverkets deklarationsblanketter för fy-
siska och juridiska personer, såväl fysiska som elektroniska. SCB erhåller 
endast en sammanställning av taxeringsuppgifterna, uppdelat på kommun 
och ett antal inkomsttagarkategorikoder. För olika skatteregler, se Skatte-
verkets webbsida www.skatteverket.se 

2.4 Insamlingsförfarande 
Vilka uppgifter som ska ingå i Skatteverkets leverans till SCB läggs fast i 
en särskild överenskommelse inför varje nytt taxeringsår.  

2.5 Databeredning 
Filen från Skatteverket görs om till en databastabell, varvid poster/rader 
som avser fysiska personer (kategorikod 1–4) kodas om och aggregeras 
till rader med kategorikod = 0. Den slutliga databastabellen, ”observat-
ionsregistret”, innehåller därefter rader med kategorikoderna 0, 5, 6 och 7. 

Uttag görs av samtliga variabler i databastabellen. Uppgifterna i samman-
draget stäms av mot uppgifter från andra källor, i första hand den debite-
ringsstatistik och det sammandrag över beskattning som Skatteverket tagit 
fram och som kunnat hämtas från Skatteverkets webbplats. 
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 

3.1 Skattningar: antaganden och 
beräkningsformler 

Med programvaran SAS beräknas summor av belopp och antal per redo-
visningsgrupp. 

3.2 Redovisningsförfaranden 
På SCB:s webbplats, www.scb.se/OE0701, presenteras ett antal tabeller. 
Härifrån kan även Statistikdatabasen nås där ytterligare uppgifter finns 
tillgängliga.  
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4 Slutliga observationsregister 

4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående slut-
liga observationsregister beskrivits. 

Register Taxeringsutfallet 

   Registervariant Taxeringsutfallet 

      Registerversion Deklarationsår 2015 
(beskattningsår 2014) 

 

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s 
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m. Doku-
mentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata. Klicka dig 
fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och Registervers-
ion som är angivna i ovanstående tabell. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Inga registerversioner har ännu arkiverats. 

 

4.3 Erfarenheter från senaste 
undersökningsomgången 

Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång. Arbe-
tet har gått helt enligt plan. 
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