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Nyhetsbrev – nyheter om kontrolluppgifter  

You will find an English translation at the end of this newsletter.  

 

Kontrolluppgift avseende gåva (KU65) återinförs 
 

Riksdagen har beslutat att återinföra skattereduktion för gåvor som betalas från och med 
den 1 juli 2019. För gåvor som betalats mellan den 1 januari 2016 och den 30 juni 2019 går 
det inte att få skattereduktion.  

Kontrolluppgiften ska lämnas av en av Skatteverket godkänd gåvomottagare som tagit 
emot en eller flera skattereduktionsgrundande gåvor. Mer information om 
skattereduktion för gåvor finns på Rättslig vägledning. 

 

Testning av XML-filer innehållande kontrolluppgift för gåva (KU65)  

Testtjänsten och XML-scheman för filöverföring har nu uppdaterats med KU65. Det 
innebär att det nu är möjligt att testa XML-filer innehållande kontrolluppgift för gåva. 

Den nya kontrolluppgiften föranleder inte något nytt XML-schema för inkomståret 2019. 
KU65 har alltså bara lagts till i det XML-schema som nu har publicerats.  

Gåvomottagare kan ännu inte lämna in KU65 i e-tjänsten. Detta blir möjligt från och med 7 
november. 

Mer information finns att läsa på vår hemsida www.skatteverket.se  

  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/377194.html?pk_vid=aeeeffebf3914ce81566469249551811
https://www1.test.skatteverket.se/aiwa23/ai_testtjanst/pages/upload/upload.xhtml?method=test
http://www.skatteverket.se/
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Newsletter – News about Income Statements 

The income statement KU65, tax deduction concerning donations, has been reinstated. 

From the 1st of July 2019, it is possible to claim tax deduction for donations. It is not 

possible to claim tax deduction for donations given between the 1st of January 2016 and 

the 30th of June 2019.  

The form is to be submitted by registered organisations receiving tax-deductible 

donations. More information about the tax deduction concerning donations can be found 

at Rättslig vägledning (Swedish only). 

 

Testing XML-files containing the income statement for tax deduction concerning 

donations (KU65)  

The test service and the XML scheme files have been updated with KU65. This means that 

it is now possible to test XML-files containing KU65. 

KU65 has been added to the existing scheme (5.0) and renders no other alterations in the 

current scheme.  

KU65 cannot be submitted electronically yet, but this will be possible from the 7th of 

November. 

For more information, please visit our website www.skatteverket.se  

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/377194.html?pk_vid=aeeeffebf3914ce81566469249551811
https://www1.test.skatteverket.se/aiwa23/ai_testtjanst/pages/upload/upload.xhtml?method=test
http://www.skatteverket.se/

