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Nyheter






Det är nu möjligt att skicka in KU-filer för inkomstår 2016 via vår e-tjänst ”Lämna
kontrolluppgifter”. Kontrolluppgifter som avser inkomstår 2016 ska skickas i fil
med schemaversion 2.0. Kontrolluppgifter som avser inkomstår 2015 ska skickas i
fil med schemaversion 1.2. Samtliga KU-filer kan testas i samma test-tjänst och
skickas in via samma filöverföringstjänst.
Alla förändringar på kontrolluppgifterna för 2016 finns i vår tekniska beskrivning
som du når via http://www.skatteverket.se/lamnakontrolluppgifter. Värt att
nämna är också att bilaga 2b är utökad jämfört med tidigare och innehåller flera
flikar med mer information.
Skatteverket kommer att hålla ett informationsmöte i Solna Strand den 16 juni. På
mötet kommer vi att informera om förändringar samt ge återkoppling på intaget av
kontrolluppgifter avseende 2015 samt finnas tillgängliga för frågor och synpunkter.
Anmälan sker till daniel.hedin.wiksten@skatteverket.se senast den 3 juni. Då
antalet platser är begränsade ser vi gärna att ni anmäler högst 2 personer från
respektive organisation. För större organisationer som har flera interna system som
självständigt lämnar uppgifter till Skatteverket är det ok att anmäla motsvarande 2
representanter för respektive system.

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter!





Frågor om pågående förändringar gällande inlämning av kontrolluppgifter kan
ställas till Daniel Hedin Wiksten på tel. 010-574 36 18 eller
daniel.hedin.wiksten@skatteverket.se
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.
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Summary in English
News


It is now possible to submit KU-files for income year 2016 via our e-service
“Lämna Kontrolluppgifter”. Income statements relating to income year 2016
should be submitted in files with schema version 2.0. Income statements relating
to income year 2015 should be submitted in files with schema version 1.2. Our test
service enables tests, and our file transfer service enables submission, of income
statement files for income year 2016 (schema version 2.0) as well as for income year
2015 (schema version 1.2).



Skatteverket will hold a meeting on the 16th of June regarding news and changes
concerning income statements as well as feedback on the submission of statements
for 2015. It will also be possible to ask questions and leave feedback to us. The
meeting will be held in Swedish. To attend send notification to
daniel.hedin.wiksten@skatteverket.se no later than the 3rd of June. Since the
number of seats available is limited we ask you not to send more than 2 persons
from your organization. For larger organizations that have several internal systems
that file statements to Skatteverket, it is ok to send 2 persons per system.
Visit http://www.skatteverket.se/lamnakontrolluppgifter and scroll down for links
to the test service and the technical specification. The technical specification is not
yet available in English but will be accessible soon.
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