
 

 

Nyheter i Skatt  
Version 2023.3 respektive 2023.C 

Johnny Lundgren – Produktchef 
 
Ny version med viktiga uppdateringar av belopp och procentsatser inför årsskiftet. 

Filöverföring av deklarationer med inlämningsperiod P4 
SRU-formatet för inlämningsperiod P4, dvs räkenskapsår som avslutas efter den 31 augusti, är uppdaterat enligt 
Skatteverkets senaste tekniska beskrivning. När du sparar en deklaration med inlämningsperiod P4 i denna version 
av Skatt så sparas en SRU-fil om räkenskapsåret är avslutat. Skatteverkets tjänst för filöverföring av 
inlämningsperiod P4 öppnar den 9 januari. Däremot så kan man inte godkänna Inkomstdeklaration 1 på Skatteverkets 
Mina sidor förrän i mitten av mars. 

Nyheter på blanketter 
Förstasidorna på inkomstdeklaration 2, 3 och 4 har omarbetats av Skatteverket och vi följer den nya uppställningen i 
Skatt. Det innebär bland annat att underlag för fastighetsavgift, fastighetsskatt och skattereduktioner finns i den 
högra kolumnen och övriga underlag i den vänstra kolumnen.  
 
Vi har lagt in Skatteverkets blankett SU2 för särskilda uppgifter för ersättningsbostad i utlandet. Blanketten finner du 
under deklarationsmenyn och separat inlämning. 

Utökad import från Bokslut 
Importen från Bokslut har utökats med skattereduktionerna som redovisas på första sidan av inkomstdeklarationen.  

Klientdatabasen 
Vi har lagt till ytterligare ett par användbara funktioner i den nya förteckningen i klientdatabasen.   

Filtrering på inlämningsperiod 
Du kan nu välja att visa vissa inlämningsperioder i klientlistan. Väljer man P4 visas även fysiska personer och vill man 
endast visa juridiska personer får man dessutom klicka i att utesluta fysiska personer.  
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Utökad export från databasen  
Du kan nu välja vad du vill exportera för de klienter som visas i klientlistan. Antingen väljer du att exportera endast 
uppgifterna som visas i klientlistan eller så kan du välja att exportera alla poster i databasen.  
 

 

Övriga nyheter och uppdateringar 
Preliminärskattetabeller och kommunala skattesatser är uppdaterade för inkomstår 2023. Vi har fått med nya 
blanketter för jämkning och preliminärdeklarationer. Skatteberäkningen är uppdaterad med nyheterna i 
budgetpropositionen.    
 
Version 2023.4 respektive 2023.D är planerad till i början av april. 
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Kontaktinformation  
 

Mer information om din produkt, webbsupport och FAQ-listor  
support.wolterskluwer.se  

Support  
Mejla oss för programrelaterad support  
E-post: support@wolterskluwer.se  

Kundservice  
Kontakta vår kundservice med frågor gällande ditt abonnemang, priser, licenser, nybeställningar, ändring av 
abonnemang, adressändring, med mera.  
 
E-post: kundservice@wolterskluwer.se  
Telefon: 031-775 17 00  

Säljare 
Prata med våra säljare för mer information om våra lösningar inom skatt och ekonomi, förmånspaket och 
utbildningar.  
 
E-post: salj@wolterskluwer.se  
Telefon: 031-775 17 00 
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