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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter, oktober 2016
You will find a summary in English at the end of this newsletter.

Hej,
Vi har nu publicerat vår senaste version av den tekniska beskrivningen för elektronisk
inlämning av kontrolluppgifter för inkomstår 2016, SKV 260 med bilagor. De dokument
som är förändrade sedan förra publiceringen i februari i år har versionsnummer 2.0.2 och
det är tydligt markerat i varje dokument vad som är förändrat jämfört med tidigare version
(2.0). Förändringarna avser endast justering av vissa förklaringar och andra texter. Det är
alltså ingen förändring i XML-formatet och därför fortsätter XML-schemat att vara
detsamma - med versionsnummer 2.0. Vi har inte några planer på att publicera någon ny
version av XML-schemat för inkomstår 2016. Förändringar på kontrolluppgifterna för
inkomstår 2016 jämfört med 2015 finns att läsa i den tekniska beskrivningens bilaga 2
under respektive KU-typ.
Du hittar den tekniska beskrivningen via
http://www.skatteverket.se/lamnakontrolluppgifter.
Tack till alla som redan nu börjat lämna in kontrolluppgifter för inkomståret 2016!
Är ni klara för året med den redovisning som kontrolluppgiften gäller finns det ingen
anledning att vänta. Det är särskilt lämpligt att börja lämna kontrolluppgifter tidigt för
(t.ex.) säsongsanställda, när verksamheter upphört, bostadsrättsförsäljningar,
värdepappersaffärer och betalningar till och från utlandet. Skatteverket kommer från 2017
börja betala ut skatt att få tillbaka redan i april och därför är det ännu viktigare att lämna
sina kontrolluppgifter i god tid. Är man sent ute kan alltså kunderna/de anställda drabbas.
I testtjänsten, som också nås via länken ovan, kan ni testa filer för både inkomstår2015
och inkomstår2016. Även filöverföringen i vår e-tjänst omfattar båda inkomståren. För
inkomstår 2015 gäller fortfarande XML-schema med version 1.2.Hör gärna av dig med
frågor eller synpunkter!



Frågor om det tekniska formatet och e-tjänsten ställs till Skatteverkets tekniska
support på tel. 0771-787 787 Teknisk support
Frågor om den allmänna hanteringen av kontrolluppgifter besvaras av
Skatteupplysningen på tel. 0771 - 567 567
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News
The latest version of SKV 260, the technical specification including appendixes for
submitting income statements for the income year 2016, is now available at our website.
Documents that have changed since previous version 2.0 now have version number 2.02
and the specific changes are clearly marked within each document. The changes are only
related to certain adjustments regarding explanations and other texts. Only the Swedish
versions of the technical specifications have changed since the English document-version
2.0 didn’t need these changes (they were already correct). Thus there are no changes in
the XML-schema itself and schema version 2.0 will be the final schema for income year
2016.
Changes in income statements from income year 2015 to income year 2016 are specified
in appendix 2 in relation to the specific type of income statement.
You will find the specification at:
http://www.skatteverket.se/lamnakontrolluppgifterThanks to those of you that have
already begun submitting income statements for the year 2016! If you are ready to submit
there is no reason to wait. It is especially beneficial with early submission of income
statements when it comes to seasonal employees, sales of condominiums, financial
transactions and payments to and from abroad. The Swedish Tax Agency will, starting from
2017, issue tax refunds as early as april and it is therfore even more important to submit
income statements as early as possible. Late submission may cause the customer or
employee to miss out on the early tax refund.
With the test-service for electronic submission of income statements, which you find
through the link above, you can test files for both income year 2015 and 2016. The eservice for submitting income statements is also capable of receiving files for both income
year 2015 and 2016. Valid XML-schema for income year 2015 is still version 1.2
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