Särskild kontrolluppgift

Pensionsgrundande inkomst
och utbyte av kontrolluppgifter

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Upplysningar finns i broschyren "Kontrolluppgifter lön, förmåner m.m.", SKV 304.
Ange belopp i hela krontal.

40 Rättelsedatum om rättad uppgift sänds in

Inkomstår

2014

570 Specifikationsnummer

Uppgiftslämnarens namn och adress

Inkomsttagarens namn och adress

Uppgiftslämnarens person-/organisationsnr

Inkomsttagarens person-/samordnings-/organisationsnr

Kontant lön m.m.

Anställningstid (t.ex. 04-12)

08 Fr.o.m.
11

KU14

61

Delägare m.fl.
i fåmansföretag

09 T.o.m.

60

Kontant bruttolön m.m.

Arbetsställenummer från SCB
25

Ersättningar som ligger till
grund för egenavgifter

Ett av alternativen A - F ska fyllas i
31

Ersättningar som inte är
underlag för socialavgifter

92
A. Arbetsgivare i Sverige. EU-förordningen är tillämplig.

93

1. Inkomsttagaren är utsänd från Sverige för arbete i annat medlemsland
alternativt beslut om förlängning eller dispens finns.

Socialavgiftsavtal finns

2. Inkomsttagare som i annat fall ska omfattas av svensk socialförsäkring.

Förmåner m.m.

92
12

B. Arbetsgivare i annat medlemsland. EU-förordningen är tillämplig.

Skattepliktiga förmåner utom bilförmån och drivmedel vid bilförmån
41

Bostad
småhus

45

42

43

Kost
47

Parkering

Annan
förmån

Bostad ej
småhus

1. Inkomsttagaren arbetar i annat medlemsland och omfattas av svensk
socialförsäkring.

44

Ränta

48 Förmån har

49 Förmån som

justerats

pension

13

Skattepliktig bilförmån utom
drivmedel

18

2. Inkomsttagaren är svensk medborgare och har valt att omfattas av den
svenska lagstiftningen (enligt artikel 16 i förordning 1408/71 eller artikel 15 i
förordning 883/2004).
92

C. Konventionsfall, arbetsgivare i Sverige. EU-förordningen är inte
tillämplig.
Inkomsttagaren är utsänd för arbete i konventionsland.
(Utsändningsintyg eller beslut om förlängning eller dispens krävs.)

92

Drivmedel vid bilförmån
14

D. Arbetsgivare i Sverige. EU-förordningen eller konvention är inte
tillämplig.

Inkomsttagaren är utsänd för arbete i annat land i högst ett år.

Kod för förmånsbil
15

92 E. Anställd på utländsk beskickning i Sverige och som enligt skatteavtal
ska betala skatt i beskickningslandet.

16

92 F. Övriga fall. Utbetalare i Sverige. Inkomsttagaren är bosatt eller ska
beskattas i utlandet och tillhör inte kategori A - E. (Endast vissa länder.)

Antal månader med bilförmån
Antal km med bilersättning
vid bilförmån

17

Betalt för bilförmån

Skattereduktion för rut-/rotarbete

Kostnadsersättningar

Underlag för skattereduktion
för rut-arbete

50

51

Traktam.
inom riket

55

Tjänsteresa längre tid
än tre månader

53

Tjänstepension, övriga ersättningar

SKV

2303

24

Motsvarande gjorda
utlägg m.m. avseende

W 14-04

Bilersättning

01

Enligt schablon

52

21
22

Traktam.
utom riket

Underlag för skattereduktion
för rot-arbete

Logi

Fylls i för begränsat skattskyldiga

56

Resekostnader

Utländskt skatteregistreringsnummer/TIN

54

Inrikes

Kostnadsersättningar som inte
kryssats i ruta 50 - 56

76 Landskod

Utrikes

20

Fylls alltid i
Inkomsttagarens medborgarskap

81 Landskod

Inkomsttagarens arbetsland

90 Landskod

30

Tjänstepension
Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter
m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden
Webbplats
www.skatteverket.se

35
91 Inkomsttagaren är utsänd för arbete utomlands

1. mindre än 6 månader
Servicetelefon
020-567 000

2. 6 månader - 1 år

Personlig service
Skatteverket 0771-567 567

3. mer
än 1 år

