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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter  

You will find a summary in English at the end of this newsletter.  

Teknisk beskrivning och schemalager för XML-schema (4.0) för inkomstår 2018 är nu publicerat. Du 

hittar det här 

Den 14 februari uppdateras testtjänsten. Efter uppdateringen har du möjlighet att testa filer med 

schemaversion 4.0 för inkomstår 2018. (Det går också att testa filer avseende tidigare inkomstår och 

respektive schemaversion i samma tjänst). Inlämningen för inkomståret 2018 är planerad att öppna i 

april. 

- Testtjänsten kan användas för filer upp till 3 MB och du hittar den här. 

För er som lämnar kontrolluppgifter via SHS/E-transport 

Vi uppmanar er att testa era filer via vår testtjänst innan ni skickar in filerna till Skatteverket. Gör gärna 

detta så tidigt som möjligt i processen. Vi har i år haft flertalet filer som fastnat i hanteringen pga 

felaktigheter i XML. Dessa filer kan inte läsas av vårt kontrolluppgiftssystem vilket innebär att vi inte 

heller kan skicka felmeddelande eller kvittens till den mailadress som är angiven i filen. Dessa 

”fastnade” filer kräver en manuell hantering som tar mycket tid i anspråk för alla inblandade. Eftersom 

vi inte kan läsa filerna blir också felsökningen svårare. Flera av våra större inlämnare har övergått till 

inlämningen via e-tjänstens filöverföring av denna anledning. I e-tjänsten lämnas ett mer utförligt 

felmeddelande som underlättar vid felsökning. 

E-tjänsten- vissa problem vid visning av sammanställningsbilden. 

Under Tidigare kvittenser och felmeddelanden har du möjlighet att skriva ut de sammanställningar du sparat i 

e-tjänsten. Obs! Tänk på att inte dubbelklicka på länken för sammanställningen -då kan felaktiga 

uppgifter visas. Felet kommer att rättas i april i samband med att inlämningen för inkomstår 2018 

öppnar.  

 

Nyheter för inkomståret 2018 och schemaversion 4.0:   

En ny KU-typ införs 

KU67 – Fackföreningsavgift, införs. Detta eftersom ny lagstiftning säger att medlemmar i 

fackföreningar har rätt till skattereduktion för fackföriningsavgift. 

Till dig som lämnar KU18, 19, 50 och 52 

Det går nu endast att lämna dessa formulär i valuta SEK. Därför tas Valutakod (Fk664) bort från dessa 

formulär. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrolluppgifter/tekniskbeskrivningochxmlschemalagerforinkomstar2018.4.4a4d586616058d860bc86a2.html
https://ppx.skatteverket.se/aiwa123/ai_testtjanst/login.do?method=test
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Till dig som lämnar KU10, 13 och 14 

Tillkommande kryssruta (Fk059) på formulären för möjlighet att lämna kontrolluppgift om 

personaloption som inte ska förmånsbeskattas har utnyttjats för förvärv av andel. 

Nästa nyhetsbrev är planerat till april månad. 

TIPS! Det finns filmer om hur man rättar en kontrolluppgift. Dessa finner du här. Vi får en del frågor 

om hur man kan hålla sig uppdaterad på lagförändringar etc.  Skatteverket har flera RSSfeeds som man 

kan prenumerera på. Mer information om RSSfeeds och vilka prenumerationer som finns hittar ni på 

vår hemsida under fliken Om oss. 

 

Summary  In English 

From February 14th it is possible to test KU-files with income statements for income year 2018 (XML-

scheme 4.0). You can find the scheme here. It is also still possible to test KU-files for earlier income 

years.  

We are now looking forward to the submission of income statements regarding income year 2018. We 

plan that our e-service will be ready to accept the income statements regarding 2018 in April.  

Submission via SHS/E-transportation 

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. Also- we strongly recommend using och E-service for submitting the files. The E-service offers a 

much more detailed report regarding any problems in the XML or contents in the KU.  

News in income statements - income year 2018 (4.0): 

From income year 2018 a few changes are introduced that will affect how income statements are 

reported. The changes concern the following income statement (KU) forms as described below. 

All changes in the income statements are posted in appendix 2 in a separate section under each income 

statement type. 

 
A new form for submitting trade union fees- KU67 

New Swedish legislation regulates that trade union members are entitled to tax reduction for the 

membership fees. Therefore we introduced the new form KU67. 

 

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnakontrolluppgifter/sarattarduenkontrolluppgift.4.7be5268414bea064694b84a.html
http://www.skatteverket.se/funktioner/rss/prenumererapanyheterrattsinformation.4.dfe345a107ebcc9baf800017562.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrolluppgifter/tekniskbeskrivningochxmlschemalagerforinkomstar2018.4.4a4d586616058d860bc86a2.html
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KU18, 19, 50 and 52 

From income year 2018 it is only allowed submit these forms in the currency SEK. Therefore, Currency 

Code (Fk664) is removed from these forms. 

KU10, 13 och 14 

Additional check box (Fk059) for the opportunity to submit income statement about employee options 

that are not subject to preferential taxation have been utilized for acquisition of shares. 

Next news letter is scheduled to be published in April 

 

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter! 

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

 

 

Hälsningar & Best Regards 

Åsa Ludvigsson,  

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket 

 


