
Ersättningskoder till kontrolluppgiftsblankett KU18 ”Kontrolluppgift 
Pensions- och försäkringsutbetalare m.fl.”, SKV 2310. Inkomstår 2020

Kod Förklaring till ersättningskoder1 
100 Ersättning från Försäkringskassan, inkomst av anställning 1.1  
101 Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetslöshet 1.1  
102 Ersättning från arbetslöshetskassa vid arbetsmarknadsåtgärd 1.1 
103 Utbildningsbidrag för doktorander 1.1  
104 Ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) 1.1  
105 Dagpenning vid utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret 1.1  
107 Rehabiliteringspenning som utgör inkomst av anställning och aktivitetsstöd till deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska program 1.1  
108 Pensionsgrundande bidrag från Sveriges författarfond och från Konstnärsnämnden 1.1 
111 Omvårdnadsbidrag och vårdbidrag 1.1  
112 Arbetsskadelivränta – egen 1.1  
113 Ersättning från försäkringsföretag, inkomst av anställning 1.1
114   Ersättning från AFA för arbetsskada (inträffat före 1 juli 1993), "övervältringskostnader" 1.1 
120 Inkomstrelaterad sjuk- och aktivitetsersättning 1.1  
121 Ekonomiskt omställningsstöd och inkomstgaranti, till f.d. riksdags- och 

Europaparlamentsledamöter, som jämställs med inkomst av anställning 1.1  
200 Ersättning från Försäkringskassan, inkomst av annat förvärvsarbete  
400 Tjänstepension. Tjänstepensionsförsäkring 1.3  
402 Allmän pension 1.3  
403 Sjuk- och aktivitetsersättning i form av garantiersättning 1.3  
404 Privat pensionsförsäkring 1.4  
405 Avskattning pensionssparkonto 1.5 
406 Utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen 

för personer som har en examen på forskarnivå 1.5  
408 Bidrag av pensionskaraktär från Sveriges Författarfond och från Konstnärsnämnden 1.5  
409 Sjukpenning respektive rehabiliteringspenning i särskilda fall 1.3  
410 Förlorad arbetsförtjänst 1.5  
411 Barnpension - skattepliktig del 1.3  
412  Pensionssparkonto 1.4 
420 Pension som är delvis skattepliktig. Hela beloppet anges 1.4  
421 Personskadelivränta, skada inträffad före 1962 1.4  
422 Personskadelivränta, skada inträffad 1962 och senare Underhållslivränta (helt skattepliktig) 1.4  
423 Personskadelivränta, skada inträffad 1962 och senare. Annan livränta än underhållslivränta 

fastställd före 1976 (delvis skattepliktig). Hela beloppet anges. 1.4  
424 Personskadelivränta, skada inträffad 1962 och senare. Annan livränta än underhållslivränta 

fastställd fr.o.m. 1976 och senare (skattepliktig del). 1.4  
426 Engångsbelopp (brutto) till följd av personskada 1.4  
427 Tidigare år utgivet engångsbelopp (brutto) pga. samma skada (jfr 426)  
428 Livränta som är helt skattepliktig 1.4  
429 Livränta som är skattepliktig till viss del. Hela beloppet anges 1.4  
440 AGS m.m. som är underlag för särskild löneskatt på förvärvsinkomster 1.3  
441 Avgångsbidrag (AGB) o.d. Engångsbelopp enligt TFA m.m. 1.4 
442  Begärd återbetalning av sjukpension pga. retroaktivt utbetald arbetsskadelivränta från annan  
443  Avgiftsfri AGS, Avgångsbidrag (AGB), Engångsbelopp enligt TFA m.m. 1.3 
444  Sjukpension pga. en pensionsförsäkring för vilken särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF)
       ska betalas 1.3

450 Arbetsskadelivränta, egen, inte pensionsgrundande och s.k. bruttoförhöjningsbelopp 1.4 
473 Kapitaliserad yrkesskadelivränta, skada 1955 och senare, skattepliktig del 1.4  
481 Yrkesskadelivränta, skada före 1955, skattepliktig del 1.4  
483 Yrkesskadelivränta, skada 1955 och senare, skattepliktig del 1.4  
486 Arbetsskadelivränta – efterlevande 1.4
999   Pensionsgrundande ersättning, som efter samordning med annan förmån inte betalats ut

1 Siffrorna 1.1–1.5 i högerkanten motsvarar de siffror som finns i Inkomstdeklaration 1 under avsnittet Inkomster -Tjänst.

999 Pensionsgrundande ersättning, som efter samordning med annan förmån inte betalats ut 

1 Siffrorna 1.1–1.5 i högerkanten motsvarar de siffror som finns i Inkomstdeklaration 1 under avsnittet Inkomster -Tjänst. 




