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

Nu kan du lämna in kontrolluppgifter för inkomståret 2020
Inlämningen avseende inkomstår 2020 har nu öppnat. Teknisk beskrivning och schemalager för
XML-schema (6.0) för inkomstår 2020 hittar du på länken nedan:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbes
krivning.4.233f91f71260075abe8800073614.html

Testa dina filer i testtjänsten
Använd gärna vår testtjänst för att testa att dina filer uppfyller Skatteverkets krav och gör det
gärna i ett tidigt skede.
Testtjänsten har fått ny funktionalitet och har uppdaterats med nya felmeddelanden.
Förändringen innebär att vi gör viss kontroll av din fil direkt vid uppladdning för att ge snabbare
och tydligare återkoppling. Denna förändring gäller även för filöverföringen i e-tjänsten Lämna
kontrolluppgifter.
Testtjänsten kan användas för filer upp till 3 MB och du hittar den via samma länk som ovan.

Ny teknisk beskrivning
Den tekniska beskrivningen har fått ett nytt utseende. Istället för det tidigare formatet som byggde
på den tryckta broschyren SKV 260 finns den tekniska beskrivningen numera i en webbversion.
Förändringen medför att den tekniska beskrivningen inte längre finns i PDF-format. Tidigare års
PDF-broschyrer finns däremot kvar som vanligt.
Den nya tekniska beskrivningen hittar du på länken överst i detta utskick.

Kontrolluppgift som försvinner från inkomståret 2020
Riksdagen har beslutat att avskaffa skattereduktion för fackföreningsavgifter från och med den 1
april 2019. KU67 tas därför bort från och med inkomstår 2020.
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Newsletter – News about Income Statements

It is now possible to submit income statements for income year 2020
You can find the technical description and the XML-scheme (6.0) here:
https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/kontrolluppgifter/testtjanstochtekniskbes
krivning.4.233f91f71260075abe8800073614.html

Test your files in our test service
Please try out our newly updated test service. The update includes a feature that checks your file
when you upload it, to give you faster and more accurate feedback. We have also updated our
error messages (Swedish only). This new update also applies to our e-service Lämna
kontrolluppgifter.
The test service can be used for files up to 3 MB in size, link above.

New technical description
The technical description has been given a facelift. Instead of the old layout which was based on
the printed brochure called SKV 260, we now offer the description directly on our web page. Due
to this change we will no longer release a PDF-file with the brochure. PDF-files for earlier income
years will however still be available.
Initially the new technical description will only be available in Swedish. Most of the information
will however be similar to the brochure that we published last year. Please consult that
information in the mean time.
The technical description can be found at the link above.

Removed income statement for income year 2020
Tax deduction concerning union fees, has been abolished from the 1st of April 2019. Therefore,
KU67 has been removed for income year 2020.
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