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Nyhetsbrev – Nyheter om kontrolluppgifter- XML-schema
You will find a summary in English at the end of this newsletter.
Hej,
Pga ändringar i lagstiftningen bl.a. avseende redovisning av TIN (Tax Identification Number) gör vi en
ny schemaversion framöver avseende inkomstår 2017. Den nya schemaversionen för 2017, version 3.1,
är planerad att släppas i oktober och från och med då ska inlämning ske enligt det nya schemat. Fram
till dess lämnas filerna enligt nuvarande schemaversion 3.0.
Vi har redan nu publicerat den tekniska beskrivningen 3.1 med bilagor här. Ambitionen är att lansera
en ny testtjänst för det nya schemat i september. Schemaversion 3.0 kan testas fram till oktober.
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 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
Due to legal changes regarding TIN (Tax Identification Number) we will release a new version of the
XML-schema for income year 2017. The new version 3.1 is planned for October. Note- Starting
October files must be submitted in version 3.1. Until then version 3.0 must be used.
The technical specification for schema 3.1. is published here. We aim to launch a test service in
September.







For those of you who submit KU10, 16 och 18
Due to legal changes, Tax Identification Number (TIN) is now to be stated in theese
forms. Income statements regarding employment etc. must from income year 2017
contain information on foreign Tax identification Number if the payee/employee is
fully liable for Swedish taxation but residing in another country (5 kap. 11 b §
SFF). Earlier, TIN was mandatory if the payee/employee was residing in another
country but only had limited tax liability in Sweden.
For those of you who submit KU18 och KU19
A new code for the field type ”Ersättningskod” has been added. The code is named
”406” and relates to ” Subsidy on education regarding additional pedagogical training
that leads to a teaching examina for persons that have an examina on a research level ”.
For those of you who submit KU80 och KU81
It is from now on possible to state the Date of Birth for a person to whom the
information relates if that person has no Swedish personal identity number or
coordination number.

Hälsningar & Best Regards
Åsa Ludvigsson,
Verksamhetsutvecklare, Skatteverket

