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1 Statistikens sammanhang 
Taxeringsutfallet beskriver utfallet av beskattningen för fysiska och 
juridiska personer. Taxeringsutfallet bygger på registeruppgifter från 
Skatteverket. 

I detta dokument beskrivs översiktligt design och genomförande av 
Taxeringsutfallet. Dokumentet kompletterar kvalitetsdeklarationen 
för Taxeringsutfallet som finns tillgänglig på 
http://www.scb.se/OE0701 under rubriken Dokumentation. 

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De statistiska målstorheterna är bland annat summeringar av 
fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst, debiterade skatter 
och avgifter, skattereduktioner samt antalet skattskyldiga fysiska och 
juridiska personer under beskattningsåret. Även kvoter i form av 
kronor per inkomsttagare ingår bland målstorheterna. 

2.2 Ramförfarande 
Rampopulationen är fysiska och juridiska personer som är 
skattskyldiga i Sverige. Då undersökningen ska visa det faktiska 
utfallet av beskattningen ger ramtäckningen inte upphov till någon 
osäkerhet. 

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 
Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
Uppgifterna levereras från Skatteverkets register till SCB i form av en 
textfil. Textfilen levereras i december året efter beskattningsåret.Vilka 
uppgifter som skall ingå i leveransen bestäms i ett avtal mellan 
Skatteverket och SCB. Avtalet förnyas varje år. 

2.4.2 Mätning 
Skatteverkets mätinstrument består av deklarationsblanketter för 
fysiska och juridiska personer. SCB får endast en sammanställning av 
taxeringsuppgifterna, uppdelat på kommun och 
inkomsttagarkategorier. SCB får inga uppgifter på individnivå. För 
skatteregler och deklarationsblanketter, se Skatteverkets webbsida 
http://www.skatteverket.se/. 

2.4.3 Bortfallsuppföljning 
Inget bortfall förekommer i denna undersökning. 

http://www.scb.se/OE0701
http://www.skatteverket.se/
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2.5 Bearbetningar 
Uppgifterna i leveransen från Skatteverket är fördelade på kommun 
och följande kategorier av skattskyldiga: fysiska folkbokförda 
personer (1), fysiska icke bolkbokförda personer (2), dödsbon (3), 
skattskyldiga som saknar hemortskommun i riket (4), svenska och 
utländska aktiebolag m.m. (5), ekonomiska föreningar, 
hypoteksföreningar m.m. (6) samt ideella föreningar och 
handelsbolag m.m. (7). Kategori 1-4 aggregeras av SCB till kategorin 
fysiska personer. Övriga kategorier aggregeras inte vidare. 
Uppgifterna på kommunnivå aggregeras till läns- och riksnivå. 

2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under insamlingen 
Ingen insamling utförs av SCB. 

2.6.2 Granskning av mikrodata 
Ingen mikrodata hanteras av SCB. Granskning utförs av Skatteverket. 

2.6.3 Granskning av makrodata 
Rimlighetskontroller görs i samband med leverans av data från 
Skatteverket. 

2.6.4 Granskning av redovisning 
Uppgifterna i sammandraget stäms av mot uppgifter från andra 
källor, i första hand Inkomst- och taxeringsregistret och sammandrag 
över beskattning från Skatteverkets webbplats. 

2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
De data som SCB får från Skatteverket bygger på uppgifter från en 
totalundersökt population. Mätfel, bortfall och ramtäckningsproblem 
antas vara obefintliga. 

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Målstorheterna skattas med hjälp av summeringar av redan 
aggregerade data. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Inga osäkerhetsmått beräknas. 

2.7.4 Röjandekontroll 
De data som SCB får från Skatteverket är redan aggregerade på såväl 
kommunnivå som ett antal inkomsttagarkategorier varför risken för 
röjande har bedömts som obefintlig. 
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3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Deklarationsår 2017 fanns det ca 7 460 000 fysiska personer och 
290 000 juridiska personer som hade en beskattningsbar inkomst 
större än noll kronor. Ca 1 265 000 fysiska personer betalade statlig 
inkomstskatt på förvärvsinkomster. Ca 3 285 000 fysiska personer 
betalade statlig inkomstskatt på kapital, och ca 4 280 000 fysiska 
personer fick skattereduktion för underskott av kapital. 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser har gjorts. 
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