Guide KU55
dinafastigheter 3
2020-01-16

Innehåll
Inledning .................................................................................................................................................. 2
Inställningar ............................................................................................................................................. 2
Kapitaltillskott registreras 31/12 varje år. ....................................................................................... 2
Kapitaltillskott registreras flera ggr per år. ..................................................................................... 2
Ta ut KU55 via Rapporter ........................................................................................................................ 3
Ta ut KU55 via Brf-fliken .......................................................................................................................... 7

df3

1

Inledning
Den här manualen visar hur KU55 tas ut och hur man skapar en fil som lämnas in till Skatteverket.
Det finns två sätt att ta ut KU55, via knappen Rapporter och via BRF-fliken.
Tänk på att alla uppgifter måste kontrolleras.

Inställningar
Under Inställningar/Bostadsrätt/Generellt kan man ställa in hur kapitaltillskott registreras i
dinafastigheter. För att det ska bli riktigt på KU55 är det viktigt att man väljer rätt metod.
Kapitaltillskott registreras 31/12 varje år.
Registreras kapitaltillskotten i en klumpsumma en gång per år (31/12) oavsett hur många gånger de
skett i verkligheten kommer beloppet spridas ut genomsnittligt över året så att ju längre personen
ägt lägenheten desto högre kapitaltillskott
Kapitaltillskott registreras flera ggr per år.
Registreras kapitaltillskotten på de datum när de verkligen gjordes under året får den som ägde
lägenheten på registreringsdagen tillgodoräkna sig det kapitaltillskottet.
Se till att andelstalen är registrerade korrekt eftersom kapitaltillskotten beräknas på dessa.

När man valt förening och hur man vill registrera kapitaltillskotten klickar man på ”Spara”.
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Ta ut KU55 via Rapporter
Gå in under Rapporter.

I vyn Rapporter väljer ni först BRF och sedan KU55 – Överlåtelse av bostadsrätt.
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Nu får ni fram diverse val:







Förening – Här väljer ni den förening ni vill ta ut/ändra kontrolluppgifter för.
Inkomstår – Året kontrolluppgifterna ska tas ut för.
Skapa filer i samband med utskrift – Bocka i här om ni vill att det skapas en fil som kan
lämnas in på Skatteverkets hemsida.
Filerna spara på sökväg – Ange här var filerna ska sparas.
Registrerade fr.o.m. – Visar överlåtelser registrerade i dinafastigheter efter valt datum.
Bara rättelser -

När ni gjort era val klickar ni på knappen Förhandsgranska.
Om det finns sparad information för föreningen kommer nedanstående fråga upp.
Skall den sparade informationen visas svara JA annars försvinner det som är sparat och man får börja
om från början. För att börja om från början svara Nej.
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Nu visas överlåtelserna som skett på valt objekt och år.





Om det finns flera KU55 på valt objekt kan man växla mellan dem med hjälp av pilarna
uppe till höger.
Välj den KU55 ni vill kontrollera och gå igenom alla fälten. Om något är fel eller saknas
klickar ni i den ruta ni vill ändra och fyller i rätt värde.
När allt är rätt klickar ni på den gröna disketten nere till höger för att spara.
När allt är klart klicka på skriv ut.

Tänk på att dubbelkolla alla uppgifter.

Blanketten visas på skärmen och kan skrivas ut, då sparas den också på fliken dokument.
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Om rutan för att Skapa filer i samband med utskrift är i bockad kommer nedanstående ruta upp, fyll
i uppgifterna och klicka ok. Filen sparas på platsen ni tidigare angav.

När uppgifterna är ifyllda klickar ni på OK och filen sparas på platsen ni tidigare angav. Nu kan ni
logga in på Skatteverkets sida och lämna in kontrolluppgifterna.
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Ta ut KU55 via Brf-fliken
Markera objektet där överlåtelsen skett och klicka på fliken BRF
 Välj Kontrolluppgift – KU55 under Rapporter snabbval.
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Klicka på Skriv ut och skriv in året det gäller.
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