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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter, maj 2017 

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

Hej, 

Den 5 april släppte vi vår senaste uppdatering av e-tjänsten. Vi har nu öppnat intaget för inkomståret 

2017. I de fall som kontrolluppgifterna för inkomståret 2017 redan är klara finns det med andra ord 

ingen anledning att vänta! 

Tänk på att det nu är möjligt att lämna (inkl rätta och komplettera) kontrolluppgifter för tre 

inkomstår - 2015, 2016 och 2017. Var därför noggranna med att välja rätt inkomstår.  

Nyhet! För dig som registrerar kontrolluppgifterna eller kupongskatten direkt i vår e-tjänst; 

-I den del av e-tjänsten där du registrerar kontrolluppgifterna direkt finns nu en förbättring i 

Granskningsfunktionen. Samtliga kontrolluppgiftstyper som skickas in vid det specifika tillfället, alltså 

inte enbart KU10, visas och summeras i en sammanställningsbild för respektive kontrolluppgiftstyp.  

Pga vissa ändringar i lagstiftningen bl.a. avseende redovisning av TIN (Tax Identification 

Number) kommer vi att behöva göra en ny schemaversion framöver avseende inkomstår 2017. 

Den nya schemaversionen är planerad att släppas i oktober. Vi återkommer med detaljerad 

information i ett separat nyhetsbrev innan sommaren. Läs mer om nyheterna i SKV 304.  

Den schemaversion som just nu gäller för inkomstår 2017 är fortfarande version 3.0 som 

publicerades i februari. Denna version har inte ändrats. 3.0 innehåller däremot nyheter 

gentemot tidigare versioner;  

Till dig som lämnar KU10 

En sambandskontroll (kontroll 173) tillkommer för fält Inkomsttagare (Fk215) för att stödja att man inte anger 

inkomst till juridisk person i fel fält – dvs att inkomst i fält för lön (Fk011), förmåner Fk012 och Fk 013) och 

inkomster med egenavgifter (Fk025) inte kan kombineras med ett organisationsnummer i fält för Inkomsttagare 

(Fk215).   

Till dig som lämnar KU10 - KU17 

Sambandskontroll 140 som hindrade att Ersättningar som inte är underlag för socialavgifter (Fk031) redovisades 

tillsammans med Socialavgiftsavtal finns (Fk093) är borttagen då sådan kombination kan förekomma i vissa fall. 

Till dig som lämnar KU55 

Sambandskontroll 105 som hindrade att både Förvärvspris (Fk643) och Bostadsrättens andel av föreningens 

behållna förmögenhet den 1 januari 1974 (fk645) redovisades tillsammans på samma kontrolluppgift är borttagen. 

http://www.skatteverket.se/download/18.5c281c7015abecc2e201b924/1491987447687/kontrolluppgifter-lon-formaner-mm-skv304-utgava39.pdf


2017       
    
 Datum    

 2017-05-16 
 

   

   

     
 
Samtliga fältförändringar och förändringar av sambandskontroller för respektive KU-typ framgår i ett särskilt 

avsnitt under varje KU-typ i bilaga 2. Både testtjänsten och den tekniska beskrivningen för inkomstår 2017 med 

bilagor finner du som vanligt på Skatteverkets webbplats här. På denna sida kan du också ta del av tidigare 

nyhetsbrev.  

Vi planerar inte några informationstillfällen på plats på Skatteverket under 2017. De 

informationskanaler vi framförallt kommer att använda, förutom vår webbplats, är detta 

nyhetsbrev samt riktade e-postutskick till våra inlämnare.  

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 

Hello! 

The 5th of April we released our latest update on our e-servive ”Lämna kontrolluppgifter”. It 

is now possible to submit income statements for the income year 2017. If you are able to file 

the statments there is no reason to wait! 

Keep in mind that it is now possible to submit income statements for the years 2015, 

2016 and 2017! Therefore, be sure to check that you submit the intended income year 

when using the service! The technical specification, including appendices,  is located 

here. 

Preview with summed up values is now updated!  

Now, when using the online registration of income statements in our e-service “Lämna 

kontrolluppgifter”, you get summed up values of all types of income statements. Previously 

only the KU10 was summed up.  

Due to certain legal changes regarding TIN (Tax identification number) we will have 

to release a new version of the XML-schema of the income year 2017. The new version 

is planned for october. We will provide more information on this topic in a separate 

http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnakontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbeskrivning.4.233f91f71260075abe8800073614.html
mailto:daniel.hedin.wiksten@skatteverket.se
http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnakontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbeskrivning.4.233f91f71260075abe8800073614.html
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newsletter before summer. Until then you can read about the changes in our brochure 

SKV 304 (Swedish only). 

Current valid schema for the income year 2017 is still version 3.0 which was published in 

February 2017. This version hasn’t changed. However, schema version 3.0 contains news in 

relation to earlier versions. 

 

• KU10  

One control is added to the field Personal identity number (FK215). Its purpouse is to support the user to avoid 

recording income to legal persons in the wrong field. Income in Cash gross income etc. (FK011),  benefits 

(FK012 and FK013), and Remuneration for which the employee pays social security contributions (FK25) can not 

be combined with a legal persons organization number in Personal identity number (FK215). 

• KU10 – KU17 

The control (control-ID 140) which prevented Remunerations for which social security contributions are not paid 

(FK031) to be combined with Social security agreement exists (FK093) is removed since such combination can be 

correct in some cases. 

• KU55 

The control (control-ID 105) which prevented a value in Purchase price (FK643) in the same income statement as 

Share 1974 (FK645) is removed. 

 

 

Hälsningar & Best Regards 

Åsa Ludvigsson,  

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket 

 

 


