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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter
You will find a summary in English at the end of this newsletter.

Inlämningen avseende inkomstår 2018 har öppnat. Teknisk beskrivning och schemalager för XMLschema (4.0) för inkomstår 2018 hittar du här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrol
luppgifter/tekniskbeskrivningochxmlschemalagerforinkomstar2018.4.4a4d586616058d860bc86a2.html
Använd gärna vår testtjänst för att testa dina filer i ett tidigt skede. Testtjänsten kan användas för filer
upp till 3 MB. Du hittar den här:
https://ppx.skatteverket.se/aiwa123/ai_testtjanst/login.do?method=test.
Kontrolluppgifterna inkomstår 2019- införandet av Arbetsgivardeklaration på Individnivå
Inkomståret 2019 införs individuppgifter i arbetsgivardeklarationen. Mer information om detta hittar ni
här:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/arbet
sgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html
Införandet påverkar enbart de kontrolluppgifter som är kopplade till inkomstslaget tjänst (KU10-19).
För övriga kontrolluppgifter innebär införandet ingen förändring - redovisningen av dessa
kontrolluppgifter är oförändrad.
I kontrolluppgifterna 10-19 kommer, för inkomstår 2019, vissa fältkoder att försvinna. Den största
förändringen är att ruta 001- avdragen skatt, helt försvinner på kontrolluppgifterna 10-17. På
kontrolluppgifterna 10-19, försvinner även rutorna;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

008
AnstalldFrom
009
AnstalldTom
014
KodForFormansbil
015
AntalManBilforman
016
KmBilersVidBilforman
017
BetaltForBilforman
042
Kost
044
Ranta
045
Parkering
047
AnnanForman
052
TraktamenteUtomRiket (051 ska bli bara traktamente och inte traktamente inom riket, i princip så blir 051
en sammanslagning av 051/052/053/054)
053
TjansteresaOver3MInrikes
054
TjansteresaOver3MUtrikes
055
Resekostnader
056
Logi
065
SpecAvAnnanForman
070
SpecVissaAvdrag
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Som en följd av att vissa fältkoder försvinner kommer även sambandskontroller att tas bort eller
förändras.
Nästa nyhetsbrev är planerat till juni månad.

Newsletter – News about income statements
It is now possible to submit income statements for income year 2018 (XML-scheme 4.0). You can find
the scheme here;
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrol
luppgifter/tekniskbeskrivningochxmlschemalagerforinkomstar2018.4.4a4d586616058d860bc86a2.html
Before submitting files to Skatteverket via SHS/E-transportation we request that you use our test
service. Testing the files early in the process enables you to detect problems in the XML at an early
stage. https://ppx.skatteverket.se/aiwa123/ai_testtjanst/login.do?method=test.
Income statements income year 2019- PAYE tax return per employee
Income year 2019 we introduce the employer’s tax return per employee. For more information - read
here:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/arbet
sgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html
The change in submission will only affect submissions of income statements concerning employees and
income connected to employment(KU10-19). Submissions for remaining income statements are
unaffected and thus remain unaltered.
For forms KU10-19 some of the codes will be removed. The biggest alteration is that box 001 will
disappear from income statements 10-17. For income statements 10-19 even the following boxes will
be removed: 008, 009, 014, 015, 016, 017, 042, 044, 045, 047, 052, 053, 054, 055, 056, 065, 070.
Next newsletter is scheduled to be published in June

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!



Frågor om den allmänna hanteringen av kontrolluppgifter besvaras av
Skatteupplysningen på tel. 0771 - 567 567.

