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Nyhetsbrev – nyheter om kontrolluppgifter  

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

Hej och god fortsättning! 

Nu går vi in i slutspurten av kontrolluppgiftslämnandet för inkomståret 2018. Vi hoppas att allt fungerat 

på ett bra sätt så att vi tillsammans når en så bra kvalité som möjligt på inlämnade kontrolluppgifter. 

Det är en mycket intensiv period just nu när många av er lämnar kontrolluppgifter, kanske för sista 

gången, samtidigt som de nya reglerna om redovisning av individuppgifter snart träder ikraft med den 

första redovisningen i februari.  

Skattereduktion för gåva 

I den budgetproposition som beslutades av riksdagen i mitten av december ingår ett återinförande av 

den skattereduktion för gåva som fanns mellan åren 2012 till 2015. Underlag för skattereduktion, 

gåvobeloppet, redovisades då på KU65. Om den kommande regeringen fullföljer beslutet så innebär det 

en ny, eller nygammal, kontrolluppgift som ska börja gälla redan under  inkomståret 2019.  

Testtjänsten kommer i april 

Vår testtjänst där du kan testa om dina filer uppfyller de tekniska förutsättningarna kommer att öppnas 

under april istället för i mitten av februari. Det görs framförallt mot bakgrund av den osäkerhet som 

finns kring om och när den nya kontrolluppgiften för skattereduktion för gåva kommer att införas. 

Det här innebär att testtjänsten öppnar strax före (preliminärt veckan innan) själva e-tjänsten för att 

lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2019. E-tjänsten för att lämna kontrolluppgifter öppnar den  

11 april 2019.     

Teknisk beskrivning och XML-schema 

I vanliga fall brukar den tekniska beskrivningen publiceras på vår webbplats runt den 20 januari. Då vi 

med säkerhet inte vet vilka kontrolluppgifter som ska finnas för inkomståret 2019 så kommer den 

tekniska beskrivningen preliminärt att publiceras i mitten av februari.  

Det nya schemalagret och XML-schemat, version 5.0, kommer preliminärt att läggas ut i mitten av 

mars. 
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Kontrolluppgifterna inkomstår 2019- införandet av Arbetsgivardeklaration på Individnivå 

Från inkomståret 2019 införs individuppgifter i arbetsgivardeklarationen. Mer information och vilka 

som omfattas av detta hittar ni här: 

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

sgivardeklarationpaindividniva.4.41f1c61d16193087d7fcaeb.html 

Införandet påverkar enbart de kontrolluppgifter som är kopplade till inkomstslaget tjänst (KU10-19). 

För övriga kontrolluppgifter innebär det ingen förändring - redovisningen av dessa kontrolluppgifter 

ska ske på samma sätt som tidigare. 

I kontrolluppgifterna KU10-19 kommer, för inkomstår 2019, vissa fältkoder att försvinna.  Den största 

förändringen är att fältkod 001, avdragen skatt, helt försvinner på kontrolluppgiftstyperna KU10-17.  

På kontrolluppgiftstyperna KU10-19, försvinner även rutorna; 

• 008 AnstalldFrom 

• 009 AnstalldTom 

• 014 KodForFormansbil 

• 015 AntalManBilforman 

• 016 KmBilersVidBilforman 

• 017 BetaltForBilforman 

• 042 Kost 

• 044 Ranta 

• 045 Parkering 

• 047 AnnanForman 

• 052 TraktamenteUtomRiket (051 ska bli bara traktamente och inte traktamente inom riket, i princip så blir 051 
en sammanslagning av 051/052/053/054) 

• 053 TjansteresaOver3MInrikes 

• 054 TjansteresaOver3MUtrikes 

• 055 Resekostnader 

• 056 Logi 

• 065 SpecAvAnnanForman 

• 070 SpecVissaAvdrag 

Med anledning av att vissa fältkoder försvinner följer att ett antal sambandskontroller tas bort eller 

förändras.  

Nytt!  Uppgift om försäkringsavtalsnummer (fältkod 507) på KU18,  KU19 och KU50 kommer också 

att tas bort från inkomståret 2019.  
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Hello and all the best for the New Year! 

We are now entering the final stage of the submission of income statements for income year 2018. We 

hope that everything has worked out well so we together can provide a good quality of submitted 

income statements. This is a highly intensive period for everybody and many of you have to submit 

your income statements, maybe for the last time. At the same time the new rules for tax returns per 

employee enter into force and will start up right after this period. 

Tax reduction for gifts 

Because of the delayed government formation in Sweden we don’t know exactly by the time of writing 

this newsletter whether or not a certain government budget bill will be reintroduced, the tax reduction 

on gifts. This is a reduction which was valid from income year 2012 until 2015. If the new government 

decides to pursue it’s plan then this tax reduction will already be applied during income year 2019. 

Test version will open in april 

This year our test version will open in April instead of February because of the extra work with the 

introduction of the new rules for tax return per employee and the insecurity whether or not the 

reduction for gifts will be reintroduced.  

As a result the test version will open approximately one week before the e-service for submitting 

income statements for income year 2019. The e-service for submitting income statements will open on 

April 11th 2019. 

Technical explanation and XML-scheme 

Normally we will publish the technical explanation on our website around Jan 20th. Due to the above 

stated delays it’s not sure yet which income statements will be introduced for income year 2019. We will 

therefore preliminary publish the technical explanation around Feb 15th. 

The new scheme and the XML-scheme version 5.0 will preliminary be published around March 15th. 

Income statements income year 2019 - PAYE tax return per employee 
 
Income year 2019 we introduce the employer’s tax return per employee. For more information - read 

here: 

 

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declarin

gtaxesbusinesses/reportingpaye/payetaxreturnsperemployee.4.2cf1b5cd163796a5c8b107cd.html 

 

The change in submission will only affect submissions of income statements concerning employees and 

income connected to employment (KU10-19).  Submissions for remaining income statements are 

unaffected and thus remain unaltered.  

https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbusinesses/reportingpaye/payetaxreturnsperemployee.4.2cf1b5cd163796a5c8b107cd.html
https://www.skatteverket.se/servicelankar/otherlanguages/inenglish/businessesandemployers/declaringtaxesbusinesses/reportingpaye/payetaxreturnsperemployee.4.2cf1b5cd163796a5c8b107cd.html
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For forms KU10-19 some of the codes will be removed.  The biggest alteration is that box 001 will 

disappear from income statements KU10-17. For income statements KU10-19 even the following 

boxes will be removed: 008, 009, 014, 015, 016, 017, 042, 044, 045, 047, 052, 053, 054, 055, 056, 065 

and 070.  

News!  Box 507 in income statements KU18, KU19 and KU50 will also be removed income year 2019. 

 

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter! 

 Frågor om den allmänna hanteringen av kontrolluppgifter besvaras av Skatteupplysningen på 

telefonnummer 0771 - 567 567. 


