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1 INKOMSTBESKATTNING 

 

1.1 Inkomstbeskattning av personkunder  
 

 
- de förhandsifyllda skattedeklarationerna jämte bilagor som skickats till den skattskyldige och 

dennes make/maka, om kunden inte har returnerat sin skattedeklaration (Utskriftsarkivet), eller  

 
- de skattedeklarationer på papper jämte bilagor som den skattskyldige eller dennes make/maka 

har returnerat, för elektroniskt inlämnade deklarationer och skannade deklarationer skrivs 

deklarationens uppgifter jämte bilagor ut när det gäller alla ärenden (Användningsarkivet)  
 

- beskattningsuträkningen, dvs:  

 
o beskattningsbeslutet som bifogats till den förhandsifyllda skattedeklarationen (från 

Utskriftsarkivet, om man inte har skickat något korrigerat beskattningsbeslut till kunden, 

eller  
 

o rättat beskattningsbeslut som har skickats till kunden (från Utskriftsarkivet), eller 

 
o programmet MUKO:s s.k. 0-uträkning (beskattningsuträkningen för 

ändringsbeskattningsfall nummer 0, där den ordinarie beskattningens ”slutliga” uppgifter 

syns), det vill säga de basuppgifter som programmet MUKO använder sig av och som är 

identiska med uppgifterna i beskattningsuträkningen för den ordinarie beskattningen  
 

- brev som har skickats till den skattskyldige (från Utskriftsarkivet)  
 

- utredningar/svar på breven som den skattskyldige har lämnat (från Användningsarkivet)  
 

- kundens elektroniskt inlämnade specifikationer till det aktuella ärendet (HVETY)  

 

- behövliga beskattningsuppgifter om kunden (uträkningsvyn, specifikationsvyerna, kunduppgifterna 

i HVETY)  
 

- anteckningar som gäller ärendet och uppgifter om kundsamtal (HVETY)  

 

- eventuellt beslut på begäran om omprövning (f.d. efterbeskattningsbeslut) jämte tillhörande 

handlingar, för löntagares och delägares del skickas lönebetalarens/företagets 

revisionsberättelses hela textdel utan bilagor  
 

- begäran om omprövning jämte bilagor  

 

- de förfrågnings- eller hörandebrev som sänts i samband med handläggningen av begäran om 

omprövning och den skattskyldiges svar på dessa inklusive bilagor  
 

- beslutsförslaget som gäller de ärenden som skatterättelsenämnden har behandlat  
 

- skatterättelsenämndens beslut eller skatteförvaltningsbeslut (Utskriftsarkivet)  
 

- besvärsanvisning  
 

- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
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- eventuellt omröstningsutlåtande  

 

- hörandebrev i ärenden som gäller andra ändringar av beskattningen (rättelse av debitering, 

beskattning som verkställs på nytt, följdändring) och svaren på dessa inklusive bilagor samt 

rättelsebeslutet  
 

- markering om avsändningsdagen för Skatteförvaltningens eller skatterättelsenämndens beslut  
 

- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 
- om den skattskyldige för ett annat skatteår redan tidigare har fått ett beslut av 
skatterättelsenämnden, FD eller HFD om samma ärende, ska en kopia av beslutet bifogas till 
handlingarna  

 

 

 

1.2 Inkomstbeskattning av samfund  
 
 

 
- kundens skattedeklaration jämte bilagor, för elektroniskt inlämnade deklarationer skrivs 

deklarationens uppgifter jämte bilagor ut när det gäller alla ärenden  
 

- beskattningsbeslut (från Utskriftsarkivet), eller  

 

- programmet MUKO:s s.k. 0-uträkning (beskattningsuträkningen för ändringsbeskattningsfall 

nummer 0, där den ordinarie beskattningens ”slutliga” uppgifter syns), det vill säga de 

basuppgifter som programmet MUKO använder sig av och som är identiska med uppgifterna i 

beskattningsuträkningen för den ordinarie beskattningen  
 

- brev som har skickats till den skattskyldige (från Utskriftsarkivet)  
 

- utredningar/svar på breven som den skattskyldige har lämnat (via Användningsarkivet)  
 

- kundens elektroniskt inlämnade specifikationer till det aktuella ärendet (YVETY)  

 

- behövliga beskattningsuppgifter om kunden (uträkningsvyn, specifikationsvyerna, 

kunduppgifterna i YVETY)  
 

- anteckningar som gäller ärendet (YVETY)  

 

- eventuellt beslut om begäran om omprövning (f.d. efterbeskattningsbeslut) jämte tillhörande 

handlingar samt revisionsberättelsens hela textdel jämte bilagor  
 

- begäran om omprövning jämte bilagor  

 

- de förfrågnings- eller hörandebrev som sänts i samband med handläggningen av begäran om 

omprövning och den skattskyldiges svar på dessa inklusive bilagor  
 

- beslutsförslaget som gäller de ärenden som skatterättelsenämnden har behandlat  
 

- skatterättelsenämndens beslut eller skatteförvaltningsbeslut (Utskriftsarkivet)  
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- besvärsanvisning  
 
- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
 
- eventuellt omröstningsutlåtande  

 

- hörandebrev i ärenden som gäller andra ändringar av beskattningen (rättelse av debitering, 

beskattning som verkställs på nytt, följdändring) och svaren på dessa inklusive bilagor samt 

rättelsebeslutet  
 
- markering om avsändningsdagen för Skatteförvaltningens eller skatterättelsenämndens beslut  

 

- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- om den skattskyldige för ett annat skatteår redan tidigare har fått ett beslut av 
skatterättelsenämnden, FD eller HFD om samma ärende, ska en kopia av beslutet bifogas  
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2 FÖRSKOTTSUPPBÖRD 
 
 
 
Besvär över omprövning som gäller debiteringsbeslut som grundar sig på en revisionsberättelse 

 
- den slutliga revisionsberättelsen (jämte samtliga bilagor) om besvären gäller ett beslut som har 
fattats utifrån en skatterevisionsberättelse  

 
- hörandebrev  

 
- kundens bemötande till den slutliga skatterevisionsberättelsen, om det finns ett sådant  

 
- debiteringsbeslut  

 
o fall som har handlagts senare än våren 2013 består av maskinella debiteringsbeslut som 

har gjorts i programmet Oiva (års- och skatteslagsspecifika) och av motiveringsbilagor 

som gjorts i Word (årsspecifika)  

 
o tidigare kan det ha funnits antingen enbart maskinella beslut eller maskinella beslut som 

har gjorts i Oiva och motiveringen i en separat Word-bilaga.  
 

- begäran om omprövning  
 

- Skatteförvaltningens omprövningsbeslut om det beslut som besvären gäller har meddelats innan 
1.1.2017.  

 

 Omprövningsbeslutet är i Word-format. Om begäran om omprövning är helt eller 

delvis godkänd har det förutom Word-beslutet också gjorts maskinella beslut i Oiva. 



- Skatteförvaltningens eller skatterättelsenämndens omprövningsbeslut om beslutet om påförande 
av skatt har meddelats senare än 31.12.2016. 
  

- beslut om upphävande av betalningsskyldighet, om det finns sådana  
 

- begäranden om tilläggsutredningar, om det finns sådana  
 

- tilläggsutredningar, om det finns sådana  
 

- besvärsanvisning  
 

- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
 

- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  
 

 
Besvär över ett beslut som gäller förskottsuppbörd (i enlighet med 18 § eller 24 § i lagen om 
förskottsuppbörd har det fattats ett överklagbart beslut eller ett beslut i vilket ändring får 
sökas, som hänför sig till ändring av skattekortet och/eller förskottsskatten eller 
källskattekortet) 

 
- förskottsuträkning   
- ett överklagbart beslut jämte bilagor, efter 1.1.2017 ett beslut i vilket ändring får sökas jämte 
bilagor  
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o begäran om att få ett överklagbart beslut/ett beslut i vilket ändring får sökas, om en sådan 

har gjorts skriftligen  
o ansökan om skattekort/förskottsskatt/källskattekort jämte bilagor (om sådana finns) 

(ansökan om skattekort på nätet eller på papper inlämnad ansökan)  
 

o eventuella frågebrev och tilläggsutredningar (frågebreven görs i HVety så de finns i 

utskriftsarkivet)  
 

o delgivning av ändring/negativt beslut som gäller skattekort/förskottsskatt/källskattekort 

(utskriftsarkivet)  
 
- anteckning från det aktuella skatteåret (EVety)   
- delgivning av eventuella tidigare ändringar i skattekortet/förskottsskatten från det aktuella året 

(utskriftsarkivet)  

 

Skatterättelsenämndens beslut jämte bilagor om det beslut som besvären gäller har meddelats efter 

1.1.2017. 

 

- besvärsanvisning  
 
- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
 
- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  
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3 ARVSBESKATTNING  
 
 
 

- omslag till den ordinarie arvsbeskattningen  
 

- bouppteckningsinstrumentet  
 

- ämbetsbevis (Dessa krävs inte längre)  
 

- testamenten  
 

- äktenskapsförord  
 

- värderingsutlåtanden  
 

- köpebrev  
 

- förhandsavgöranden  
 

- värderingsuträkningar  
 

- avvittrings- och skifteshandlingar  
 

- brev som har skickats till den skattskyldige  
 

- utredningar/svar på breven som den skattskyldige har lämnat  
 

-   beslut om den ordinarie arvsbeskattningen 

 
- omslag till begäran om omprövning  

 
- begäran om omprövning och handlingar som hänför sig till den  

 
- beslutsförslag som presenterats för skatterättelsenämnden och en eventuell 

presentationsanteckning 

 
- värderingsuträkningar (t.ex. uträkningar som har gjorts enligt Statistikcentralens index)  

 
- skatterättelsenämndens beslut  

 
- besvärsanvisning  

 
- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  

 
- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- omslag till besvären som skickas till FD där inledningstidpunkten för rättegången framgår  
 

- besvären och de handlingar som hänför sig till dem  
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4 GÅVOBESKATTNING  
 

 
- omslag till den ordinarie gåvobeskattningen (gäller inte gamla fall och inte heller när det inte 

har gjorts separat) 
 

- gåvoskattedeklarationen  
 

- gåvobrev (Dessa behövs i regel inte längre)  
 

- förhandsavgöranden  

 
- värderingsuträkningar  

 
- värderingsutlåtanden  

 
- brev som har skickats till den skattskyldige  

 
- utredningar/svar på breven som den skattskyldige har lämnat  

 
- övriga handlingar som den ordinarie beskattningen grundar sig på  

 
- det ordinarie gåvobeskattningsbeslutet  

 
- omslag till begäran om omprövning  

 
- begäran om omprövning och handlingar som hänför sig till den  

 
- beslutsförslag som presenterats för skatterättelsenämnden och en eventuell 

presentationsanteckning  
- värderingsuträkningar (t.ex. uträkningar som har gjorts enligt Statistikcentralens index)  

 
- skatterättelsenämndens beslut  

 
- besvärsanvisning  

 
- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  

 
- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- omslag till besvären som skickas till FD, där inledningstidpunkten för rättegången framgår  
 

- besvären och de handlingar som hänför sig till dem  
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5 FASTIGHETSBESKATTNING  
 
 

 
- Handlingar för fastighetsbeskattningens ordinarie beskattning (uträkning) som gäller kunden och 
andra parter som är kopplade till ärendet (maken/makan, delägarna i en fastighetssammanslutning). 
Handlingar för år 2011 och tidigare år finns i pappersarkivet medan handlingar för skatteåret 2012 och 
senare år finns i Användningsarkivet.  

 
- begäran om omprövning och handlingar som hänför sig till den  

 
- skatterättelsenämndens beslut   
- besvärsanvisning  

 
- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  

 
- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- beslutsförslag till skatterättelsenämnden  

 

- kundens yrkande i original jämte bilagor, t.ex. byggnadsritningar, kopior av kartor, olika 

myndigheters utlåtanden  
 

- kundens besvär till FD (om de har skickats till oss)  
 

- fastighetsuträkningar (via utskriftsarkivet, inte via programmen UKYSY eller KVETY)  
 

- debitering/hely årligen (UKYSY)  
 

- anteckningar om telefonsamtal som har förts  
 

- utlåtanden från tredje part/intressentgrupper, har oftast fåtts per e-post  
 

- eventuella kopior av kartor  
 

- utdrag ur FDS (fastighetsdatasystemet) och fastighetsregistret, lagfartsbevis  
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6 ÅTERBÄRING AV PUNKTSKATT PÅ ENERGIPRODUKTER INOM 
JORDBRUKET 
 
 
 

- ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter för skatteåret i fråga  
 

- beslut på ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter  

 

- Eventuella omprövningsbeslut som hänför sig till beslut om återbäring av punktskatt på 
energiprodukter  

- besvärsanvisning  
 

- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
 

- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  
 

- eventuella andra bilagor, tilläggsutredningar och anteckningar (HVETY) samt skickade 

förfrågningar och svar på förfrågningarna som gäller ansökan om eller omprövning av återbäring 

av punktskatt på energiprodukter  
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7 ÖVERLÅTELSEBESKATTNING  
 
 
 

- överlåtelseskattedeklaration (inte som bilaga om det är fråga om överlåtelse av fastighet)  
 

- eventuellt förhandsavgörande  

 
- hörandebrev och andra eventuella utredningsbegäranden (gällande debitering och påförande av 

skatt)  
 

- återbäringsansökan (gällande återbäring av skatt)  
 

- övriga eventuella utredningsbegäranden  

 

- beslut på återbäringsansökan/debiteringsbeslut eller ett beslut genom vilket den skattskyldige har 

påförts skatt/ett beslut genom vilket skatt inte har debiterats eller påförts den skattskyldige  
 

- uppgift om betalning av överlåtelseskatt  

 

- handlingar som gäller ärendet (t.ex. köpebrev, hävningsdokument och utredningar, 

avvittringsavtal, arvskifte, äktenskapsförord, kopia av lagfarts- eller registreringsbevis, 

byggnadsmyndighetens protokoll över ibruktagande eller slutsyn om den första bostaden är en 

nybyggnad, annan handling ur vilken förändringen har framgått, apportöverlåtelsebrev, 

delägaravtal, utdrag ur handelsregistret, bolagsstämmas protokoll, bokslutsuppgifter som har 

bifogats till handlingarna, delningsplan, uppgift om tilläggsköpesumma, revisionsberättelse)  

 

 

- begäran om omprövning och handlingar som hänför sig till den  
 

- beslutsförslag som presenterats för skatterättelsenämnden och en eventuell 
presentationsanteckning  

 
- skatterättelsenämndens beslut och bilagehandlingarna innanför ett eget omslag  

 
- besvärsanvisning  

 
- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  

 
- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- kundens besvärshandlingar  

 
- återbärings- eller debiteringsbeslut som har meddelats innan 1.1.2017 och Skatteförvaltningens 

utlåtande i besvärsärendet  
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8 LOTTERIBESKATTNING  
 
 
 

- besvärsskriften jämte bilagor  

 

- hörandebrev som har skickats till den skattskyldige och den skattskyldiges svar på dessa jämte 

bilagor  
 

- debiteringsbeslut  
 

- besvärsanvisning  
 

- VFB-beslut om ett sådant har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
 

- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- den slutliga skatterevisionsberättelsen jämte bilagor om ärendet har kommit fram i 
skatterevisionen  
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9 FÖRHANDSAVGÖRANDEN 
 

 

- uppgifter om ärendet:  
 

o objektkod (personbeteckning eller FO-nummer) 
 

o kundens namn 
 

o diarienummer 
 

o inledningstidpunkt 
 

o ärendegrupp 
 

o ärendetyp 
 

o beslutsdatum 
 

o dagen för inlösen av beslutet  
 

- Handlingar som har bifogats till ett HAKA-beslutsärende i ärendehanteringssystemet under 

"Hantering av dokument". Den senaste versionen av varje dokument ska skrivas ut om det finns 

flera versioner.  
 

- Handlingar som gäller förhandsavgöranden som hänför sig till skatter på eget initiativ (moms, 

förskottsuppbörd, lotteriskatt, försäkringspremieskatt, apoteksskatt, källskatt) finns i Gentax.  
 

o ansökan  
 

o bilaga 
 

o begäran om tilläggsutredning 
 

o tilläggsutredning 
 

o    eventuell anteckning om ärendet 

o    beslut (förhandsavgörande) 
o mottagningsbevis 
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10 MOMSBESKATTNING OCH FÖRSÄKRINGSPREMIEBESKATTNING 
 

 
Alla handlingar som gäller besvären ska skickas till förvaltningsdomstolen. 

 
Till exempel 

 
 alla begäranden om tilläggsutredningar och uppmaningar 



 alla tilläggsutredningar från kunden 



 skatterättelsenämndens beslut som besvären gäller, eventuellt tidigare beslut som ärendet gäller 

samt eventuella senare omprövningsbeslut. beslut som har meddelats senare än 1.1.2017 har 

gjorts i Gentax. Tidigare beslut har gjorts i Oiva och de finns i Gentax. Motiveringen kan finnas i en 

separat Word-bilaga som också finns i Gentax. 



 markering om avsändningsdagen för beslutet som besvären gäller, delgivningssättet och eventuellt 
mottagningsbevis samt eventuellt VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen 



 den slutliga skatterevisionsberättelsen och dessutom utkastet och alla bemötanden som getts 



 Skatteförvaltningens utlåtande, om beslutet som besvären gäller har meddelats innan 
1.1.2017. Utlåtandet är i Word-format. 



 Skatterättelsenämndens beslut om det beslut om påförande av skatt som besvären gäller har 
meddelats efter 1.1.2017. (Skatteförvaltningen ger inget utlåtande i ärendet om inte FD 
separat begär ett sådant.) 



 eventuella övriga dokument 
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11 BILBESKATTNING 

 
Alla handlingar som gäller besvären ska skickas till förvaltningsdomstolen. 

 
 

 skattedeklarationen jämte bilagor 



 brev som har skickats till den skattskyldige 



 eventuella utredningar och bemötanden av den skattskyldige 



 beskattningsbeslut 



 eventuellt annat ändringsbeskattningsbeslut jämte tillhörande handlingar 



 begäran om omprövning jämte bilagor 



 de begäranden om tilläggsutredning och de hörandebrev som sänts i samband med 
handläggningen av begäran om omprövning och den skattskyldiges svar på dessa inklusive bilagor 



 eventuellt beslutsförslag 



 beslut på begäran om omprövning jämte tillhörande handlingar 



 eventuella övriga handlingar 



 markering om avsändningsdagen för beslutet som besvären gäller, delgivningssättet och eventuellt 
mottagningsbevis 



 besvärsanvisning 



 VFB-beslut om ett sådant har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning 



 när det gäller uppgifter och handlingar som har arkiverats elektroniskt ska en utskrift i klartext 
skickas 
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12 PUNKTBESKATTNING  

 
Beslut till omprövningsbegäran  

 
o beslut till omprövningsbegäran jämte bilagor (inkl. besvärsanvisning och chefens godkännande)   
o begäran om omprövning jämte bilagor   
o eventuellt beslut om avbrytande av verkställigheten  

 
o de eventuella begäranden om tilläggsutredning, som skickats i samband med handläggningen av 

begäran om omprövning, och den skattskyldiges svar på dessa inklusive bilagor  
 

o beslutsförslag till begäran om omprövning, den skattskyldiges eventuella bemötande och andra 
utredningar  

 

 När det i bakgrunden finns ett beslut om den första beskattningen, ett beslut om återbäring eller ett 
tillståndsbeslut 



o beskattnings- eller återbäringsbeslut som har skrivits ut från den elektroniska 
skattedeklarationstjänsten eller ett på papper inlämnat beskattnings-, återbärings- eller 
tillståndsbeslut jämte bilagor (inkl. besvärsanvisning)   

o elektroniskt eller på papper inlämnad skattedeklaration eller återbäringsansökan jämte bilagor 
 

o brev, utredningsbegäranden eller övriga förfrågningar om mera information som har skickats till 
den skattskyldige i samband med den första beskattningen   

o eventuella utredningar och bemötanden som den skattskyldige har lämnat in i samband med den 
första beskattningen   

o eventuella anmälningar om säkerhet och andra handlingar som påverkar ärendet  

 

 När det i bakgrunden finns ett ändringsbeslut eller ett efterbeskattningsbeslut på myndighetsinitiativ 



o ändringsbeslut till punktbeskattningen jämte bilagor (inkl. besvärsanvisning och chefens godkännande) 
o  beslutsförslag 

 
o den skattskyldiges eventuella bemötande och andra utredningar samt handlingar som hänför 

sig till beslutet 
 

o eventuella begäranden om utlåtande och utlåtanden som gjorts i ärendet (t.ex. om ett 
produktnamn eller tullinspektörens utlåtande om inresa)  

 
o övriga handlingar som hänför sig till handläggningen av ärendet (t.ex. eventuella tillståndsbeslut, 

förhandsavgöranden, ränteuträkningar)  
o för beskattning som verkställs utifrån en revisionsberättelse: revisionsberättelsen jämte bilagor   
o i beslut som hänför sig till resandeinförsel, dessutom  

 
 eventuellt beslut om omhändertagande jämte bilagor (inkl. anmälan om importerade 

punktskattepliktiga produkter) 


 rapport om inresekontroll 




 eventuella begäranden om tilläggsutredning till tullinspektörer och utredningar som 
fåtts 





 eventuella brev med begäranden om utredning som skickats efter kontrollen, 
utredning som fåtts och andra brev 



 
o vid beslut som grundar sig på en förundersökning: förundersökningsprotokollet till behövliga delar 

samt eventuell dom som tingsrätten har gett i målet  
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13 BESLUT SOM GÄLLER SKATTEUPPBÖRD 

 

13.1 Försummelseavgift som avses i 168 a § i mervärdesskattelagen 
 
 

- den förkastade begäran om omprövning som har överklagats och skrivits ut från 
deklarationsövervakningens system samt besvärsanvisningen  

 

- debiteringsbeslutet i original som skrivs ut ur deklarationsövervakningens system  

 

- en förteckning över alla begäranden om utredning och uppmaningar från 
deklarationsövervakningens system  

 

- alla kundens svar på begäranden om utredning, även e-postmeddelanden  

 

- Skatteförvaltningens besvärsutlåtande  

 

- eventuella övriga handlingar, t.ex. Skatteförvaltningens anvisning som har tillämpats i beslutet  
 

 

13.2 Skattekontolagens förseningsavgift 
 
 

- den förkastade begäran om omprövning som har överklagats och skrivits ut från 
deklarationsövervakningens system samt besvärsanvisningen  

 

- debiteringsbeslutet i original som skrivs ut ur deklarationsövervakningens system  

 

- alla kundens svar på begärandena om utredning, även e-postmeddelanden  

 

- Skatteförvaltningens besvärsutlåtande  

 

- övriga eventuella handlingar  
 

 

13.3 Dröjsmålsränta enligt skattekontolagen 
 
 

- det ursprungliga förkastade beslutet om avstående från uppbörd, som skrivs ut automatiskt från 
systemet (44 §). Ändring får inte sökas genom besvär. Kunden kan söka ändring som rättelse av 
fel i skattekontot.  

 
- rättelsebeslut om skattekontofel som fattats på basis av kundens ändringsbegäran i det 

ursprungliga förkastade beslutet om att återkräva kreditering, och som berättigar till 
ändringssökande hos Skatteförvaltningen och som skrivs ut från skattekontots användargränssnitt 
(37 § och 40 §)  

 
- beslut som fattats på basis av kundens ändringsbegäran som gäller ett förkastat rättelsebeslut för 

skattekontofel, och som berättigar till överklagande hos Förvaltningsdomstolen och som skrivs ut 
från skattekontots användargränssnitt (37 §, 41 §)  

 

- samtliga ovannämnda beslut finns i Utskriftsarkivet  

 
- samtliga handlingar som fåtts av kunden finns i ärendehanteringssystemet (ansökningar, e-

postmeddelanden o.d. korrespondens)  
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- Skatteförvaltningens besvärsutlåtande  

 

- övriga eventuella handlingar  
 

 

13.4 Beslut om återkrav av kreditering enligt skattekontolagen 
 
 

 det överklagade rättelsebeslutet som gäller ett fel i skattekontot, som automatiskt skrivs ut från 
skattekontots användargränssnitt (37 §, 40 §) 



 rättelsebeslut om skattekontofel som fattats på basis av kundens ändringsbegäran i det 
ursprungliga beslutet om att återkräva kreditering, och som berättigar till överklagande hos 
Förvaltningsdomstolen och som skrivs ut från skattekontots användargränssnitt (39 §, 41 §) 

 
- samtliga ovannämnda beslut finns i Utskriftsarkivet  

 
- samtliga handlingar som fåtts av kunden finns i ärendehanteringssystemet (ansökningar, e-

postmeddelanden o.d. korrespondens)  

 

- Skatteförvaltningens besvärsutlåtande  

 

- övriga eventuella handlingar  
 

 

13.5 Försummelseavgift för försummande av årsanmälan enligt lagen om 
beskattningsförfarande 

 

- det förkastade omprövningsbeslutet som har överklagats och skrivits ut från 
deklarationsövervakningens system samt besvärsanvisningen  

 

- debiteringsbeslutet i original som skrivs ut ur deklarationsövervakningens system  
 

 

- besvärsanvisning  
 

- VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning  
 

- mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet  

 

- alla kundens svar på begäranden om utredning, även e-postmeddelanden  

 

- Skatteförvaltningens besvärsutlåtande  

 

- övriga eventuella handlingar  
 

 

13.6 Skattekvittning och beslut som gäller återbäring av förseningsränta 
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- den skattskyldiges begäran om omprövning till Skatteförvaltningen eller ett yrkande på att 

förseningsräntan ska återbäras jämte bilagor 
 

- det överklagade förkastade beslutet om begäran om omprövning eller begäran om återbäring av 
förseningsränta  

 
- kvittningsanmälan som hänför sig till begäran om omprövning av kvittning  
 

 
- debiterings- och återbäringsbeslut som hänför sig till ärendet eller uppgifter om debiterings- och 

återbäringsbeslut som hänför sig till ärendet (utskrifter ur datasystemet)  

 
- utredningsbegäranden och den skattskyldiges svar på utredningsbegärandena, även e-

postmeddelanden, som hänför sig till begäran om omprövning eller yrkande på återbäring av 
förseningsränta  

 
- övriga eventuella handlingar, t.ex. arbetsdokument och Skatteförvaltningens anvisningar som har 

tillämpats i beslutet  

 

- begäran om utlåtande som skickats till skattebyrån och utlåtandet som fåtts som svar  
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14 HANTERING AV KUNDUPPGIFTER 
 
 

 

 Y-blankett som kunden har lämnat in eller annan anmälan jämte bilagor 



 alla begäranden om tilläggsutredningar och uppmaningar 


 alla tilläggsutredningar från kunden 


 Skatteförvaltningens registreringsbeslut och anmälan om registrering 



 kundens begäran om att få ett överklagbart beslut 



 begäran om omprövning och handlingar som hänför sig till den 



 besvärsanvisning 



 VFB-beslut som har fattats i samband med behandlingen av begäran om omprövning 



 mottagningsbevis, om ett sådant har använts vid sändningen av beslutet eller hörandebrevet 



 beslutsförslag som presenterats för skatterättelsenämnden och en eventuell 
presentationsanteckning 



 skatterättelsenämndens beslut 



 markering om avsändningsdagen för beslutet som besvären gäller, delgivningssättet och eventuellt 
mottagningsbevis 



 den slutliga skatterevisionsberättelsen och dessutom utkastet och alla bemötanden som getts 


 Skatteförvaltningens utlåtande, om beslutet som besvären gäller har meddelats innan 1.1.2017 


 eventuella övriga dokument 


