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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter, februari 2016
You will find a summary in English at the end of this newsletter.
Tack alla som har använt Skatteverkets e-tjänst för att lämna in kontrolluppgifter avseende
inkomståret 2015. Vi har tagit till oss av era synpunkter som kommit in både gällande
funktionalitet i vår e-tjänst, och format, sambandskontroller m.m. i XML-filerna. Synpunkterna
kommer vi att utvärdera för att se hur vi kan använda oss av dessa i vårt förbättringsarbete.
Nedan listar vi nyheter och förändringar för inkomstår 2016.
Nyheter




Från och med 25 februari är det möjligt att testa KU-filer för inkomstår 2016 samtidigt
som det fortfarande är möjligt att testa KU-filer för inkomstår 2015.
Vi planerar att öppna för inlämning av kontrolluppgifter avseende inkomstår 2016 i
april.
Nyheter i kontrolluppgifter - inkomstår 2016:
Gällande alla KU-typer (utom KU 80 och KU81)
Nytt fält tillkommer gällande ”Fri adress”, FriAdress (FK 230). För de fall när adressen
inte går att passa in i de befintliga adressfälten har detta fält tillkommit. Fältet gör det
möjligt att skicka in utländska adresser med annat mönster än det svenska och det
måste alltid kombineras med en landskod. Fältet har plats för 350 tecken.
Till dig som lämnar KU10
Följande fält tas bort från nuvarande elektroniska formulär (har inte funnits på
pappersformuläret):
- Utländskt skatteregistreringsnummer, TIN (FK252)
- LandskodTIN (FK076)
Till dig som lämnar KU18-19
Förtydligande av upplysningstext på pappersblanketten gällande ersättningsbelopp. Det
framgår nu att det endast är ersättningsbeloppet som kan anges i annan valuta.
Avdragen skatt anges alltid i SEK.
Till dig som lämnar KU21, KU31, KU32, KU34 och KU35
Nytt fält tillkommer gällande ”okänt värde”, OkantVarde (FK 599). En ny kryssruta
finns nu för de fall när värdet på det som delats ut eller avyttrats är okänt vid
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tidpunkten när kontrolluppgiften ska skickas in. . Det nya fältet gör det möjligt att
lämna kontrolluppgift i rätt tid med upplysning om att utdelning/avyttring har skett. .
Uppgiften ska sedan kompletteras när värdet är känt.
Till dig som lämnar KU31
Följande fält tillkommer:
- ”Utdelningsdag”, Avstamningsdag (FK 853). Detta fält har tillkommit för att
uppgiftslämnarna ska kunna skicka in uppgift om utdelningsdag i samband med
redovisning av kupongskatt. Det blir nu möjligt att särskilja en viss utdelning när fler
utdelningar görs under året.
Till dig som lämnar KU52
Följande fält tas bort:
- ”Uttag för avkastningsskatt i den aktuella valutan” (FK655).
Till dig som lämnar KU53
Följande fält tas bort:
- TypForsakring(FK654)
Till dig som lämnar KU55
Följande ändring har skett för fälttyp:
- Formatet för OverlatenAndel(FK632) ändras till Decimal2-100. Andelen kan i och
med det anges med två decimaler och med tal större än noll och mindre än eller lika
med etthundra.
Följande textändring har skett:
- Texten ändras i FK634 och FK643. ”(bruttobelopp)” tas bort. Texten lyder då
”Överlåtelsepris” respektive ”Förvärvspris”.
Till dig som lämnar KU65
Denna blankett tas bort. Rätten till skattereduktion för gåva upphör från och med
inkomstår 2016. Blanketten tas därför från och med inkomstår 2016 bort eftersom den
inte längre behövs.
Till dig som lämnar KU66
Följande fält tillkommer i det elektroniska formuläret (finns sedan tidigare på
pappersblanketten):
- Utländskt skatteregistreringsnummer, TIN (FK252)
- LandskodTIN (FK076)
Till dig som lämnar KU80 och KU81
Fälten Födelsetid, Fodelsetid (FK222), och Annat ID-nummer, AnnatIDNr (FK 224)
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tas bort. KU80 och KU81 ska enbart lämnas för obegränsat skattskyldiga och därför
finns inte behov av dessa båda fält.

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!





Frågor om pågående förändringar gällande inlämning av kontrolluppgifter kan ställas
till Daniel Hedin Wiksten på tel. 010-574 36 18 eller
daniel.hedin.wiksten@skatteverket.se
Frågor om de tekniska förändringarna ställs till Skatteverkets tekniska support på
tel. 0771-787 787.
Frågor om den allmänna hanteringen av kontrolluppgifter besvaras av
Skatteupplysningen på tel. 0771 – 567 567.

Summary in English
Newsletter February 2016: News about income statements
Thank you all who have used The Swedish Tax Authority’s e-service for submitting income
statements regarding income year 2015. We have taken into account your comments regarding
the functionality of our e-service and controls etc. in the XML-files. The comments will be
reviewed in order to see how to use these in our continual efforts to improve.
We have in this newsletter listed an overview of news and changes for income year 2016.
News




From the 25th of February it will be possible to test KU-files for income year 2016. It is
still possible to test KU-files for income year 2015.
We are planning to open for submission of income statements regarding income year
2016 in April.
News in income statements - income year 2016:
Regarding all income statement types (except KU80 and KU81)
A new field is added regarding “free address”, FriAdress (FK 230). For the case when
the address doesn’t fit the existing address fields this field has been added. The field
makes it possible to send in foreign addresses with other formats than the Swedish and
it always needs to be combined with the country code. This fields length is 350
positions.
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If you report KU10
Following fields is removed from the electronic form (was never on the paper form):
- Foreign tax identification number, TIN (FK252).
- Country code TIN, LandskodTIN (FK076).
If you report KU18-19
Clarification of the informative text regarding compensation is done on the paper form.
It is stated now that only the amount of compensation can be specified in another
currency. The tax deduction is always stated in SEK.
If you report KU21, KU31, KU32, KU34 and KU35
New field is added regarding “Unknown value”, OkantVarde (FK 599). A new check
box is added for those cases when the value of the dividend or payment is unknown for
the time when the income statement is to be sent in. The new field makes it possible to
submit income statements in the right time with information that dividends/sales of
shares have been made. The information should then be supplemented when the value
is known.
This is added so income statements can be sent in on time and then still be able to
complete with the information regarding the amount when it is known.
If you report KU31
Following field is added:
- “Dividend Date”, Avstamningsdag (FK 853) is added for the ability to send in
information about the dividend Date in connection with declaring withholding tax. . It
is now possible to distinguish a certain dividend when more dividends are done
throughout the year.
If you report KU52
Following field is removed:
- “Withdrawal for yield tax, UttagAvkastningsskatt ” (FK655).
If you report KU53
Following field is removed:
-Type of Insurance, TypForsakring (FK654).
If you report KU55
Following changes has been implemented:
- The format for Transferred part, OverlatenAndel (FK632) is changed to Decimal2100. The share can thus be stated with two decimal digits and with figures bigger than
zero and less than or equal to one hundred.
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- The text is changed for fields 634 and 643 on the Swedish paper form:
“(bruttobelopp)” is removed so the text is “Överlåtelsepris” and “Förvärvspris”.
If you report KU65
This form is removed. The right to tax deduction for donations is terminated from
income year of 2016 and therefore the form is invalid from income year 2016.
If you report KU66
Following fields is added in the electronic form (the fields already exist in the paper
form):
- Foreign tax identification number, TIN (FK252).
- Country code, LandskodTIN (FK076).
If you report KU80 and KU81
The fields Date of birth, Fodelsetid (FK222), and other ID-number, AnnatIDNr
(FK224) is removed. KU80 and KU81 shall only be submitted for unlimited taxable
persons and thus there is no need of these two fields.

Hälsningar & Best Regards
Daniel Hedin Wiksten,
Verksamhetsutvecklare, Skatteverket
Telefon: 010-574 36 18, Mobil: 070-509 96 46
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