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Vi har bland annat utvecklat den framtida beskattningen av
faktureringsföretag, inkomst- och bostadsregistret i tjänsten MinSkatt
samt identiﬁerings- och auktoriseringstjänsterna.
NYA FENOMEN KRÄVER NY BESKATTNING
Vi utvecklar beskattningen av nya teknologiska fenomen och inkomstformer. År 2017
förberedde sig Skatteförvaltningen på bland annat den framtida beskattningen
relaterad till faktureringsföretag, blockkedjor och delningsekonomi.

TJÄNSTEN MINSKATT UTVECKLADES I TVÅ STEG
Tjänsten MinSkatt utvidgades i januari 2017. I början av året blev de som deklarerar och
betalar skatter på eget initiativ kunder hos MinSkatt, och samtidigt nedlades den gamla
tjänsten Skattekonto.
I november 2017 anslöts inkomstbeskattningen av samfund till MinSkatt. Samtidigt blev
tjänsterna för samfundskunder nästan helt elektroniska. Dessutom kunde både privatoch företagskunder ställa frågor om gåvoskatt och arbetsgivarskyldigheter efter
identi ering. Under året utvecklades MinSkatt också utifrån kundrespons. Tjänsten ck
bland annat en sökfunktion för transaktioner som gjorde det lättare att hitta uppgifter
om transaktioner i MinSkatt.
MinSkatt utvidgas i november 2018 till att även omfatta privatkunder. Därför deltog
Skatteförvaltningen i reformen av beskattningsförfarandet och beredningen av
lagändringen.
År 2017 hjälpte vi kunder liksom tidigare via chatt, telefon, byråer, skatt. samt
EgenFråga och Svarsbanken. Kunderna handleddes
proaktivt i förändringarna till
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