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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter  

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

För dig som registrerar kontrolluppgifter direkt i e-tjänsten  

-Det är nu möjligt att spara och återanvända adress- och namnuppgifter avseende 

uppgiftslämnare samt de personer kontrolluppgifterna avser. 

- Utskrifterna av underlag till den kontrolluppgiften avser laddas ner i ett samlat PDF-

dokument för utskrift. 

För dig som använder Filöverföringen 

I november införs en ny kontroll vid filöverföringen- val av inkomstår. Detta innebär att du 

som för över filer behöver veta och välja vilket inkomstår aktuell fil avser. Valt år kontrolleras  

mot den fil du valt att ladda upp. Kontrollen är avsedd att förhindra att kontrolluppgifter 

lämnas på fel år.  

Viktig information gällande version 3.1 av teknisk beskrivning (SKV260) och schema  

- Fel gällande Inkomsttagare (Fältkod 215) på KU80 och KU81 
Vi hade ett fel i tekniska beskrivningens bilaga 2 och bilaga 2b som låg publicerad. I dessa 
bilagor angavs FK215 vara en obligatorisk uppgift. FK215 är inte längre obligatoriskt för 
KU80 och KU81 i och med att det är möjligt att lämna födelsetid (FK222) när 
personnummer saknas. Skatteverket ber om ursäkt för detta och vill härmed 
uppmärksamma er på rättningen som publicerades 2017-09-11. 
 

- Fel i schemalagret  
Vi har haft ett fel i schemat för version 3.1 sedan den publicerades i juni. Felet rättades till i 
slutet på vecka 39. Felet bestod i att fältkod 001 (avdragen skatt) tagits bort för KU19. 
Skatteverket ber om ursäkt för detta och ni ombeds säkerställa att det schema ni använder 
er av har fältkod 001 för KU19. 

 

Testtjänst för den nya schemaversionen 

Filer med schemaversion 3.1 kan börja skickas in 2017-11-08. 13 september driftsattes en 

testtjänst där ni har möjlighet att testa era filer med schemaversion 3.1. Ni hittar den här. 

Observera att det kommer att finnas två parallella testtjänster under perioden 2017-09-13 till 

2017-11-07. Under denna period kan både schemaversion 3.0 och 3.1 testas. 

Den tekniska beskrivningen för schemaversion 3.1 finner ni här. 

https://ppx.skatteverket.se/aiwa123/ai_testtjanst/login.do?method=test
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrolluppgifter/tekniskbeskrivningochxmlschemalagerinkomstar2017from20171024.4.515a6be615c637b9aa46fe8.html
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Förändringarna i XML-schemat 3.1 berör;   

 Till dig som lämnar KU10, 16 och 18 
TIN ska nu lämnas för dessa KU-typer eftersom skatteförfarandeförordningen 
beträffande för vilka TIN ska lämnas har ändrats. Kontrolluppgift som avser tjänst ska 
fr.o.m. inkomståret 2017 innehålla uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer för 
den som är obegränsat skattskyldig i Sverige och har hemvist i annan stat  (5 kap. 11 b § 
SFF).  Tidigare har TIN bara lämnats för begränsat skattskyldiga. 
 

 Till dig som lämnar KU18 och KU19 
En ny ersättningskod för fälttypen Ersättningskod har lagts till. Koden heter ”406” och 
gäller ” Utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till 
ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå”. 
 

 Till dig som lämnar KU80 och KU81 
Det blir nu möjligt att ange födelsetid för den kontrolluppgiften avser om person- eller 
samordningsnummer saknas. 

 

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter! 

 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! 

For those of you using the online registration of income statements  

-It is now possible to save, and later re-use, registred name and address regarding the 

information provider and the person to whom the income statement relates.  

-Print-out of information to the person to whom the income statement relates is downloaded 

to a PDF-document. 

For those of you using the file transfer e-service 

This November we add a new check when transferring files – selection of income year. This 

means that you who submit files need to know and choose what specific income year the file 
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pertains to. The selected income year is compared to the specific year you stated. The check is 

intended to prevent accidental filing of income statements relating to the wrong income year. 

Important information on version 3.1 of the technical specification (SKV260) and schema 

- We discovered an error concerning the field “Inkomsttagare” (Field code 215) on income 

statements KU80 and KU81 in the appendix 2 and appendix 2b in the published technical 

specification. In the appendices it was stated that Field Code 215 was mandatory. Field 

Code 215 is no longer mandatory in KU80 och KU81 since it is possible to state ”Date of 

Birth” when missing Personal Identity Number (Personnummer). The Swedish Tax 

Agency apologizes for this and want you to pay attention to the correction published 2017-

09-11. 

- Error in schema 

We have had an error in the version 3.1 schema since it was published in June. The error 
was corrected at the end of week 39. The error consisted of field code 001 (deducted tax) 
removed for KU19. The Swedish Tax Agency apologizes for this and you are asked to 
ensure that the schema you use has field code 001 for KU19. 

 

Test service for the new schema version 

As of 2017-11-08 you can start submitting files with schema version 3.1. September 13, a test 

service was launched where you are able to test your files with schema version 3.1. You can 

find it here. Note that there will be two parallel testing services in the period 2017-09-13 to 

2017-11-07. During this period, both schema versions 3.0 and 3.1 can be tested. 

The technical specification for schema version 3.1 can be found here. 

Changes in XML schem.a 3.1 concern; 

• For those of you submitting KU 10, 16 and 18 

TIN is now to be stated for these types of KU since the tax procedure regulation has been 

changed. Income statements regarding employment shall as of Income year 2017 include 

foreign tax registration number for persons with unlimited tax liabiliy in Sweden and domiciled 

in another state (Chapter 5, Section 11, Section SFF). Previously, TIN has only been provided 

for persons with limited tax liability in Sweden. 

• For those of you submitting KU18 and KU19 

A replacement code for the field type “Replacement Code” has been added. The code is called 

"406" and applies to "Educational grant for supplementary pedagogical education that leads to 

subject teacher qualification for persons who have an degree at a research level". 

https://ppx.skatteverket.se/aiwa123/ai_testtjanst/login.do?method=test
https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/allaetjanster/tjanster/lamnakontrolluppgifter/tekniskbeskrivningochxmlschemalagerinkomstar2017from20171024.4.515a6be615c637b9aa46fe8.html
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• For those of you submitting KU80 and KU81 

It is now possible to specify the date of birth for the person to whom the income statement 

relates, if no Personal Indentification Number or Coordination Number is available. 

 

Hälsningar & Best Regards 

Åsa Ludvigsson,  

Verksamhetsutvecklare, Skatteverket 

 


