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Skapa och skicka KU-fil till Skatteverket 
eller ta ut Excel-fil 
Har ni använt funktionen för Domarersättning iBIS får ni stor hjälp när kontrolluppgifterna 
ska rapporteras till Skatteverket. 

Via iBIS skapas preliminära KU och ni kan göra eventuella justeringar.  

Skapa en KU-fil som ni efter nerladdningen själv manuellt laddar upp på Skatteverkets 
hemsida eller ta ut en excel-rapport som underlag och lägg in uppgifterna manuellt på 
Skatteverkets hemsida. 

 

Förening 
Alla ersättningar som betalats ut sammanställs per domare, fördelade enligt Skatteverkets 
riktlinjer. 

Överstiger den totala skattepliktiga ersättningen ett halvt prisbasbelopp flyttas summan 
automatiskt över till rätt ruta (kolumn) och ligger till grund för lagstadgade sociala avgifter. 

OBS! Fyll i personuppgifterna på uppgiftslämnaren 

Den person som skapar KU-filen måste ha fyllt i sitt för- och efternamn, mobilnummer, 
telefonnummer samt e-post på sin personliga sida, innan KU-filen skapas. Annars får du ett 
felmeddelande när den laddas upp hos Skatteverket. 

 

Skapa och justera KU-uppgifterna 

1. Klicka på fliken Förening -> Dsomarersättningar -> Kontrolluppgift. 
 

 

2. Klicka på ”Beräkna och skapa preliminära kontrolluppgifter”. 
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3. Klicka på knappen Excelfil för att ta ut en sammanställning per domare om ni vill ha 
en preliminär sammanställning i en excelfil istället.  

 

Ändra i uppgifterna 

 

1. Behöver du justera några uppgifter klickar du på namnet och ändrar. 

2. Skriv en kommentar och spara. 

3. Klicka på Tillbaka till lista 

4. Gör om Sökningen, välj Statusen Preliminära 

5. Sök 
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4. Klicka på ”Skapa kontrolluppgifter av prel.kontrolluppgifter”. 

5. Klicka på ”Skapa XML-fil av kontrolluppgifter”. 

 

Skapa och ladda ner KU-filen och ladda upp  
på Skatteverkets hemsida 

 

1. Högerklicka på ”Öppna/skapa XML-fil” och Välj ”Spara mål som…”. 

2. Spara filen lokalt på din dator. 

3. Logga in på Skatteverkets hemsida och välj Lämna kontrolluppgifter. 

4. Följ Skatteverkets instruktioner och ladda upp XML-filen du sparade ner. 

5. Skriv ut kvittensen. 

Nu har du lämnat kontrolluppgifterna.  
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Ta ut en excel-fil och rapportera uppgifterna  
manuellt till Skatteverk  

 

 

1. Ändra statusen till ”Skapade”  

2. Välj aktuellt år och månad 

3. Välj Förening som utbetalare 

4. Klicka på Excel-fil. 

5. Ladda ner och använd som underlag när ni ska rapportera uppgifterna manuellt t ex 
på Skatteverkets hemsida eller komplettera i annat löneprogram. 


