Datum

2022-05-17

Nyhetsbrev – nyheter om kontrolluppgifter
You will find an English translation at the end of this newsletter.

Nu kan du lämna in kontrolluppgifter för inkomståret 2022
Inlämningen avseende inkomstår 2022 har nu öppnat.
Den tekniska beskrivning och schemalager för XML-schema (8.0) hittar du här: Testtjänst och
teknisk beskrivning | Skatteverket
Den engelska översättningen hittar du här: Test service and technical specification | Skatteverket

Lagändring som påverkar kontrolluppgiftsinlämningen
Schemaversionen (8.0) avseende inkomstår 2022 kommer att få sena ändringar på grund av att en
ny kontrolluppgift avseende skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa (KU68) införs den 1
juli 2022 (och tillämpas på avgifter som betalas efter den 30 juni 2022). Det innebär att vi kommer
att behöva göra förändringar i schemat efter sommaren.
Enligt nu gällande planering öppnar inlämningen för KU68 efter den 22 september. Det kommer
att vara möjligt att testa filer med KU68 i vår testtjänst inom en snar framtid.

Testa dina filer i testtjänsten
Använd gärna vår testtjänst för att testa att dina filer uppfyller Skatteverkets krav och gör det
gärna i ett tidigt skede.
Testtjänsten kan användas för filer upp till 3 MB och du hittar den via samma länk som ovan.
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Newsletter – News about Income Statements

It is now possible to submit income statements for income year 2022
You can find the technical description and the XML-scheme (8.0) here: Test service and technical
specification | Skatteverket (or here for information in Swedish).

Changes that will affect the submission of income statements
The schema version (8.0) for the income year 2022 will get late changes due to new legislation
concerning tax relief for paid fees to an unemployment fund. A new income statement (KU68) will
be added to the existing schema. Read more here: skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
(Swedish only).
The legislation will be in effect from the 1st of July 2022. Therefore, we will need to make changes
in the schema after the summer. We aim to add the KU68 to our e-service after the 22nd of
September. You will be able to test files including KU68 in the near future.

Test your files in our test service
Please use our test service to test that your files follow the requirements in the technical
specification.
The test service can be used for files up to 3 MB in size, link above.

