Datum

2020-07-08

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

Förändringar avseende kontrolluppgift för investeraravdrag (KU28)
I samband med regeringens vårändringsbudget har det införts nya regler för innehållet i
kontrolluppgift avseende investeraravdrag. För kontrolluppgift avseende investeraravdrag
som lämnas efter den 31 juli 2020 har det tillkommit vissa obligatoriska uppgifter.
Kontrolluppgift om investeraravdrag som lämnas efter den 31 juli 2020 ska, utöver vad
som tidigare gällt, även innehålla uppgift om:
-

tidpunkten för förvärvet av andelar,
regionen där företaget finns,
företagets verksamhetsområde (en del av SNI-koden).

Vår ambition är att denna förändring inte ska föranleda något nytt XML-schema för
inkomståret 2020. Förhoppningen är istället att vi kan lägga till de nya obligatoriska fälten i
nuvarande schemaversion (6.0) för att påverka så få uppgiftslämnare som möjligt.
Tills vidare rekommenderar vi att ni avvaktar med att skicka in KU28 eftersom det inte är
möjligt att redovisa de nya obligatoriska uppgifterna. Vår förhoppning är att det går att
redovisa uppgifterna från mitten av november, med möjlighet att testa nyheterna i vår
testtjänst någon vecka tidigare.
Vi återkommer med mer information i slutet av augusti.
Mer information om investeraravdraget finns här.
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Newsletter – News about Income Statements

Changes to the income statement about tax relief for private investors (KU28)
Due to new legislation concerning the tax relief for private investors, there will be
mandatory changes to the income statement KU28.
Income statements that are submitted after the 31st of July 2020 have to include the
following information:
-

the date when the shares were acquired,

-

the region in which the company operates,

-

an industry code according to the activity carried out (similar to the Swedish
Standard Industrial Classification (SNI)).

Our ambition is to add field codes for the information above to the existing XML-scheme
(6.0) as to minimise the impact on our users.
We recommend that you do not submit any files containing KU28 for the time being, since
it is not possible to include the new mandatory information. You should be able to submit
the updated KU28 from the middle of November. Our goal is to update our test service a
few weeks before this.
More information will follow at the end of August.
For more information about the changes to the tax relief for private investors, please visit
this page (Swedish only).
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