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1. Introduktion
Med skattekontrollfunktionen kan du direkt i listor över anbud och ansökningar få besked om
resultat av slagningar mot Skatteverkets tjänst för elektronisk skattekontroll, e4820.
En automatisk skattekontroll av alla deltagande leverantörer sker direkt efter sista anbudsdag,
så i normala fall bör kontrollen redan vara klar när du når listan över anbud. Du kan också
manuellt begära en ny kontroll, t.ex. om du själv lagt in manuella anbud.
Ett översiktligt svar visas direkt i listan, och du kan klicka upp en detaljvy som en popup. Där
kan du också spara resultatet som en PDF, för att t.ex. kopiera den till interna dokument eller
liknande. Om flera kontroller har utförts för leverantören i samma upphandling kan du också
komma åt resultatet av tidigare kontroller från detaljvyn.
Funktionerna beskrivs mer noggrant på följande sidor.

2. Listor över anbud/ansökningar

●

●
●

I listor över anbud och ansökningar finns information om skattekontrollen nedanför
kontaktpersonens namn i kolumnen Anbud/Ansökan. Kontrollen kan ge följande resultat:
○ Rött stopptecken: Leverantören har en skuld registrerad hos
Kronofogdemyndigheten
○ Gul varningssymbol: Leverantören uppfyller minst ett av dessa kriterier:
■ Ej godkänt för Fskatt
■ Ej registrerat för moms
■ Ej registrerat som arbetsgivare.
■ Under någon av de tre senaste månaderna har inga arbetsgivaravgifter
betalats in
○ Grön bock: Inga gula eller röda varningar finns
○ Grått frågetecken: F
 el vid skattekontroll
För att se detaljvyn med alla uppgifter från Skatteverket, klicka på länken “Skattekontroll”
i anslutning till symbolen. Se avsnittet “Detaljvy (popup)” nedan.
Med knappen “Begär skattekontroll” under tabellen kan man begära en ny kontroll, till
exempel om manuella anbud har tillkommit. Samtliga leverantörer som lämnat
anbud/ansökan kontrolleras då på nytt. Att få svar från Skatteverket går normal inom 13
minuter, men kan dröja längre beroende på antalet leverantörer som ska kontrolleras.
Tjänsten är öppen 8–19 på vardagar.

3. Detaljvy (popup)

●

●
●

Längst upp till höger visas datum och tid för skattekontrollen i en rullista. Om flera
kontroller för leverantören har utförts tidigare i samma upphandling, kan du välja en
tidigare kontroll från rullistan.
Längst ner till vänster finns en länk för att skapa en PDFrapport av skattekontrollen (se
nästa sida). Den kan sedan kopieras till exempelvis interna dokument för arkivering.
Om skattekontrollen av någon anledning inte kunde utföras, t.ex. på grund av att
företaget är avregistrerat eller att det är problem med Skatteverkets servrar, visas istället
information om detta i detaljvyn.

4. PDFrapport

●

Exempel på PDFrapport av skattekontrollen. Eventuella gula/röda varningar visas på
samma sätt som i detaljvyn.

