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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter  

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

Nu kan du lämna in kontrolluppgifter för inkomståret 2019 

Inlämningen avseende inkomstår 2019 har nu öppnat. Teknisk beskrivning och schemalager för  

XML-schema (5.0) för inkomstår 2019 hittar du på länken nedan. 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbeskrivni

ng.4.233f91f71260075abe8800073614.html 

Testa dina filer i verifieringstjänsten 

Använd gärna vår verifieringstjänst för att testa att dina filer uppfyller Skatteverkets krav och gör det 

gärna i ett tidigt skede. Verifieringstjänsten kan användas för filer upp till 3 MB och du hittar den via 

samma länk som ovan. 

Ny kontrolluppgift från inkomståret 2019 

Regeringen har i proposition 2018/19:92 föreslagit att återinföra skattereduktion för gåvor. Om 

förslaget antas av riksdagen så kommer lagen att gälla för gåvor som lämnas till godkänd gåvomottagare 

från den 1 juli 2019. Sådan gåva redovisas på kontrolluppgift som ska lämnas av den som är mottagare 

av gåvan. Kontrolluppgiften kommer i så fall få namnet KU65 och den publiceras på Skatteverkets 

webbplats så snart det är möjligt. 

Den nya kontrolluppgiften kommer inte att föranleda något nytt XML-schema för inkomståret 2019. 

KU65 kommer alltså bara läggas till i det XML-schema som nu har publicerats.   

Kontrolluppgift som försvinner från inkomståret 2020 

Regeringen har beslutat (prop. 2018/19:45) att avskaffa skattereduktion för fackföreningsavgift. 

Skattereduktionen avskaffas från den 1 april 2019 vilket innebär att kontrolluppgift, KU67, ska lämnas 

även för inkomståret 2019. Det belopp som ska redovisas är dock endast den del som kan ligga till 

grund för skattereduktion, dvs. avgift som avser tiden 1 januari till 31 mars 2019. 

Kontrolluppgifterna inkomstår 2019, införandet av Arbetsgivardeklaration på Individnivå 

Från inkomståret 2019 har redovisning av individuppgifter i arbetsgivardeklarationen införts vilket 

påverkar de flesta som tidigare lämnat kontrolluppgifter i inkomstslaget tjänst (KU10 – KU19).  
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Mer information om detta hittar ni här: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/arbet

sgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html 

I vilka situationer det även fortsättningsvis kan eller ska lämnas kontrolluppgifter som är kopplade till 

inkomstslaget tjänst (KU10-19) framgår av information på denna länk: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter.4.7856a2b411550b99fb78000

86379.html 

För övriga kontrolluppgiftstyper innebär införandet ingen förändring. 

 

Newsletter – News about income statements 

It is now possible to submit income statements for income year 2019 (XML-scheme 5.0). You can find 

the scheme and a link to the test service here: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbeskrivni

ng.4.233f91f71260075abe8800073614.html 

Tax deduction statements, income year 2019 and 2020 
 
A government bill proposes to reinstate KU65, tax deduction concerning donations. As soon as the bill 

is finalized the new KU will be published on our website, www.skatteverket.se. The KU will be added 

to excisting scheme 5.0 and renders no other alterations in current scheme.  

Tax deduction concerning union fee is abolished 1 April 2019. Thus KU67 regarding 2019 is submitted 

for fees relatating to period 1 Januar to 31March 2019.  

 
 

 

 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/arbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/arbetsgivare/lamnaarbetsgivardeklaration/arbetsgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter.4.7856a2b411550b99fb7800086379.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter.4.7856a2b411550b99fb7800086379.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbeskrivning.4.233f91f71260075abe8800073614.html
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbeskrivning.4.233f91f71260075abe8800073614.html
http://www.skatteverket.se/

