
När Skatteverket kommer på besök
AddMobiles personalliggare – AddBox

Vad vill Skatteverket kontrollera?
1. Vilka personer som är närvarande på arbetsplatsen just nu 
(inkl. personnummer).

2. Vilka personer som har varit närvarande under en tids- 
period, och mellan vilka tider. Denna information exporteras 
som fil för uppföljning. 

Kontrollanten har med sig utrustning som kan använda  
internet och läsa e-post.

Logga in
På boxens skärm finns en QR-kod*. Den är unik för varje box 
och används för att komma åt uppgifterna Skatteverket  
behöver. 

Läs av QR-koden (de flesta smartphones kan göra detta med 
hjälp av telefonens kamera eller via en gratis app) eller håll 
nere 0:an på boxen i 5 sekunder. Gå därefter in på: 
addbox.tbx.se och ange ID:et som nu syns på skärmen. 

Du kan även gå in direkt 
på länken utan att läsa av 
QR-koden för att ange 
ArbetsplatsID.

När e-posten skickats 
E-posten som skickas 
innehåller en ögonblicksbild 
av närvaron på den aktuella 
platsen. I e-posten finns också 
en länk som är giltig i en 
timme efter att det skickats. 
Klickar man på ”Hämta aktuell 
närvaro” visas en lista i webb-
läsaren med information 
direkt från systemet. Man kan 
också exportera en XML-fil 
med historisk data. Då kan 
man välja specifikt företag, 
specifik person samt datumin-
tervall. Filen med den utvalda 
informationen skickas till 
samma adress som tidigare 
angivits. Bekräfta att filen är 
mottagen genom att klicka på 
länken i e-postmeddelandet.

Tekniska frågor? 
support@addmobile.se

040-66 33 160

Närvarande just nu
Få fram vem som är registrerad som närvarande på platsen just nu genom att klicka på 
”Aktuell närvaro”. Klicka på ”hämta detaljerad data” för att ange e-postadress och få listan 
skickad till denna. Detta fungerar bara med skatteverket.se-adresser.

*En QR-kod fungerar som en streckkod och innehåller inloggningsinformation.

Efter att koden lästs av eller 
ID-numret knappats in får du 
se denna vy.



E-posten som skickas innehåller en ögon-
blicksbild av närvaron på den aktuella 
platsen. I e-posten finns också en länk som 
är giltig i en timme efter att det skickats. 

Klickar man på ”Hämta aktuell närvaro”  
visas en lista i webbläsaren med infor- 
mation direkt från systemet. 

Man kan också exportera en XML-fil med 
historisk data. Då kan man välja specifikt 
företag, specifik person samt datumintervall. 

Filen med den utvalda informationen skickas 
till samma adress som tidigare angivits.  
Bekräfta att filen är mottagen genom att 
klicka på länken i e-postmeddelandet.

3. ALTERNATIV

När Skatteverket kommer på besök
AddMobile Personalliggare – AddBox

1. LOGGA IN

Tekniska frågor? 
support@addmobile.se

040-66 33 160

Box
På boxen finns en QR-kod* och ett 
ID (12 tecken långt och består av 
siffror från 0 till 9 samt bokstäver 
från A till F). Dessa är unika för 

varje box och 
används för 
att komma åt 
uppgifterna 
Skatteverket 
behöver. 

Läs av  
QR-koden (de 

flesta smartphones kan göra detta  
med hjälp av en gratis app) eller  
gå in på ”http://addbox.tbx.se”  
och ange ID:et.

App
Välj alternativet ”Besök av  
Skatteverket...” i menyn i appen.

Få fram vem som är registrerad 
som närvarande på platsen just 
nu genom att klicka på ”Aktuell 
närvaro”. Klicka på ”hämta  
detaljerad data” för att ange 
e-postadress och få listan  
skickad till denna. 

2. HÄMTA 
NÄRVARO

Denna information kan bara  
skickas till skatteverket.se-adresser.

1. Vilka personer som är närvarande på  
arbetsplatsen just nu (inkl. personnummer).

2. Vilka personer som har varit närvarande 
under en tidsperiod, och mellan vilka tider. 
Denna information exporteras som fil för 

uppföljning. 

Kontrollanten har med sig utrustning  
som kan använda internet 

 och läsa e-post.

Vad vill  
Skatteverket 
kontrollera?


