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Direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter som gäller allmänt skattsky-
diga pensionstagare för förskottsuppbördsåret 2019  

Denna anvisning gäller direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter för pensionerna 
för allmänt skattskyldiga pensionstagare för år 2019. Uppgifter som skickas till de som be-
gär direktöverföring är sådana förskottsinnehållningsprocent som beräknats för pensionsin-
komsterna i den årliga masskörningen (s.k. grundskattekortsuppgifter). Anvisningen gäller 
inte elektronisk förmedling av förskottsinnehållningsuppgifter för ändringsskattekort. 

1 ÄNDRINGAR I ANVISNINGEN 
 

Postbeskrivningen innehåller de årliga ändringarna för 2019. Postbeskrivningens utseende 
har också ändrats och positionerna har fått en ny ordning. 
 
De största ändringarna i dataflödet och därmed i postbeskrivningen planeras först till kom-
mande år då pensionerna ska deklareras i Inkomstregistret (år 2020). Nu har man strävat 
efter att göra så få ändringar som möjligt. 
 
Till posten för år 2019 har lagts uppgiften ’Försäkringsnummer’ i position 77-93. En pens-
ionsanstalt kan ange ett individualiserande försäkringsnummer, om pensionsanstalten vill 
ange ett sådant för t.ex. en förvärvsinkomstpension som baserar sig på en frivillig individuell 
pensionsförsäkring. Uppgiften är inte obligatorisk. 
 
Pensionstagarens namnuppgifter har avskaffats helt och hållet, och dessa anges därför inte 
framöver i posten. Ange inte heller pensionstagarens hemkommun i posten i fortsättningen 
(tagits bort från begärandefilen och svarsfilen). 

 

2 DIREKTÖVERFÖRINGSFÖRFARANDE 

2.1 Allmänt  
Med förfarandet med direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter om pensioner av-
ses ett förfarande där Skatteförvaltningen en gång om året enligt specificerade begäran 
från pensionsutbetalare lämnar ut pensionstagarnas förskottsinnehållningsuppgifter till 
pensionsutbetalare. 

Den här anvisningen gäller direktöverföringsförfarandet för förskottsinnehållningsuppgifter 
om pensioner för pensionstagare som är allmänt skattskyldiga i Finland. Om pensionstaga-
ren är begränsat skattskyldig i Finland, följs anvisningarna som gäller direktöverföring be-
träffande begränsat skattskyldiga pensionstagare.  

Man får inte kombinera begränsat skattskyldigas begäranden med begärsposter för allmänt 
skattskyldiga pensionstagare. Förskottsinnehållningsprocenten för pensioner av begränsat 
skattskyldiga pensionstagare begärs på en egen separat begärspost. Begärspostens post-
modell avviker från allmänt skattskyldigas postmodeller. En separat anvisning har getts 
som gäller begränsat skattskyldiga pensionstagare: ”Direktöverföring av förskottsinnehåll-
ningsuppgifter som gäller begränsat skattskyldiga pensionstagare för 2019”. 

2.2 Pensionstagare som flyttat utomlands  
 

Allmänt skattskyldiga i Finland är personer som är bosatta i Finland. Begränsat skattskyl-
diga är utomlands bosatta personer. En finsk medborgare som flyttat utomlands är dock 
allmänt skattskyldig i Finland för utflyttningsåret och de tre (3) därpåföljande åren. En finsk 
medborgare som flyttat utomlands kan dock på begäran anses som begränsat skattskyldig 
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redan före utgången av det tredje året efter utflyttningsåret om han bevisar att hans väsent-
liga förbindelser till Finland har avbrutits. Om en medborgare i ett annat land flyttar utom-
lands, blir han genast begränsat skattskyldig i Finland. 

 
När en finsk medborgare som får pension i Finland flyttar utomlands, ber pensions-
utbetalaren årligen förskottsinnehållningsuppgifterna med direktöverföringsbegäran 
för allmänt skattskyldiga under de tre år som följer efter utflyttningsåret i samband 
med nästa års direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter. Om pensionstaga-
ren dock före direktöverföringsbegäran har skickat en begränsat skattskyldigs ändringsskat-
tekort för sin pension (eller ett källskattekort för annan inkomst) till pensionsutbetalaren som 
bevisar att han är begränsat skattskyldig, skickar pensionsutbetalaren en direktöverförings-
begäran för begränsat skattskyldiga.  
 
För det fjärde året från utgången av flyttningsåret av en finsk medborgare, ska pens-
ionsutbetalaren utarbeta en direktöverföringsbegäran av begränsat skattskyldiga. 
Om pensionsutbetalaren har fått sådan information från befolkningsdatasystemet att pens-
ionstagaren stadigvarande flyttat tillbaka till Finland, gör pensionsutbetalaren en direktöver-
föringsbegäran för allmänt skattskyldiga. 

 
Exempel. En pensionstagare som bott i Finland har flyttat till Spanien 1.8.2016. Han är 
finsk medborgare och har kvar sin bostad i Finland som reserveras för egen användning. 
Han betraktas som allmänt skattskyldig i Finland under utflyttningsåret 2016 samt åren 
2017 - 2019. Fr.o.m. 2020 betraktas han som begränsat skattskyldig. Bostaden i Finland 
är en sådan väsentlig förbindelse som gör att han inte även på begäran kan betraktas 
som begränsat skattskyldig före 2020. Pensionsutbetalaren gör en direktöverföringsbegä-
ran för allmänt skattskyldiga för 2017 - 2019 och fr.o.m. 2020 en direktöverföringsbegä-
ran för begränsat skattskyldiga. 

 

2.3 Faserna av direktöverföringsförfarandet  
 

Skatteförvaltningen utlämnar förskottsinnehållningsuppgifterna på basis av pensionsutbeta-
larens begäran som individualiserats skilt för varje pensionstagare. Begäran formuleras i 
enlighet med postbeskrivningen för direktöverföring av förskottsinnehållningsuppgifter av 
allmänt skattskyldiga pensionstagare med hjälp av elektronisk dataöverföring (se punkt 
2.4.). I sin begäran anger pensionsutbetalaren pensionsutbetalarens uppskattade årspens-
ion och de andra uppgifterna i postbeskrivningen för att förskottsinnehållningsprocenten ska 
kunna räknas ut så rätt som möjligt. 

2.4 Elektroniska tjänster som används i dataförmedlingen  
Uppgifterna förmedlas från inlämnaren till Skatteförvaltningen antingen med Skatteförvalt-
ningens Ilmoitin-tjänst eller med Tyvi -serviceleverantörens tjänst. För förmedling av uppgif-
terna får man inte använda andra data- eller lagringsmedier, t.ex. cd-skivor eller minnes-
pinnar. Noggrannare information om tjänsterna finns på adressen  ilmoitin.fi samt  
skatt.fi/tyvi. 
  
För att dataöverföringen ska lyckas förutsätts att ekonomiprogrammen kan skapa en fil som 
överensstämmer med postbeskrivningen. Programleverantörerna ska se till att filen skapas 
korrekt. Deklareraren eller deklarerarens representant svarar för den elektroniska dataöver-
föringen, dvs. anlitandet av Ilmoitin- eller Tyvi-tjänsten. 
 
Programleverantörerna ska med funktionen Kontroll av materialet i tjänsten Ilmoitin testa de 
filer som förmedlas då tjänsten tas i bruk för första gången. Så säkras att dataförmedlingen 
sker så tillförlitligt och problemfritt som möjligt. 
 

https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/information_om_beskattnin/utvecklare/ilmoiti/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/elektronisk_deklarerin/
https://www.vero.fi/sv/skatteforvaltningen/kontakta-oss/etjanster/elektronisk_deklarerin/
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Uppgifterna lämnas till Skatteförvaltningen bara en gång. Deklareraren svarar för riktighet-
en av uppgifterna. 
 
Elektronisk deklarering förutsätter att arbetsgivaren eller IT-tjänsteproducenten skaffar en 
elektronisk kod och/eller auktorisering från det företag som representeras. Skatteförvalt-
ningens elektroniska tjänster kräver autentisering. Mera information om autentisering finns 
på adressen suomi.fi eller yritys.tunnistus.fi. 
 
Skatteförvaltninen returnerar filen med begäran kompletterad med förskottsinnehållnings-
uppgifterna via samma tjänst som filen har skickats. . Svaren kommer senast två veckor in-
nan förskottsinnehållningsprocenten träder i kraft till de pensionsutbetalare vars begäran 
varit felfri och sänts inom den utsatta tiden. 
 
Uppgifter som ges med direktöverföringsbegäran och strukturen för begäran har beskrivits i 
en separat postbeskrivning. 

2.5 Tidsfrist för begäran om förskottsinnehållningsuppgifterna  
 
Skicka begäran om direktöverföring till Skatteförvaltningen senast 9.11.2018. 
 
Den utsatta tiden har beräknats med antagandet att förskottsinnehållningsprocent, m.a.o. 
skattekorten, träder i kraft 1.2.2019. Man bör även beakta att årspensionsinkomsten som 
kommer med dataposten behövs i Skatteförvaltningen för de årliga beräkningskörningarna. 

2.6 Ny pensionsutbetalare i direktöverföringen  
 

Man behöver inte ingå något separat avtal om deltagandet i direktöverföringsförfarandet 
med Skatteförvaltningen. Man kan delta i direktöverföringen om man följer Skatteförvalt-
ningens anvisningar. 
 
Som beteckning för den som ber om direktöverföringsuppgifterna och för pensionsanstalten 
används FO-nummer (företags- och organisationsnummer). Det är utgående från FO-
numret som pensionsutbetalarens namn skrivs ut på den utredning som Skatteförvaltningen 
skickar pensionstagaren om förskottsinnehållningsprocentens storlek och om grunderna för 
hur innehållningsprocenten beräknats. Det är därför som pensionsanstalten ska se till att 
Skatteförvaltningen har de korrekta uppgifterna om pensionsanstalten. 
 
Om pensionsanstaltens namn- eller adressuppgifter har ändrats, ska de ändrade uppgifter-
na meddelas Skatteförvaltningen skriftligen. 
 
Skatteförvaltningens kontaktuppgifter finns i i postbeskrivningen. 

2.7 Publicering av anvisningarna och postbeskrivningarna  
 

Anvisningar och postbeskrivningar för direktdebitering publiceras årligen på adressen 
skatt.fi > Om Skatteförvaltningen > Information om beskattning > Utvecklare > Postbeskriv-
ningar > Postbeskrivningar av direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer. 
 
Anvisningarna ges årligen eftersom den tidpunkt då skattekorten och förskottsinnehåll-
ningsprocentsatserna träder i kraft kan variera från år till år och därmed också den utsatta 
tid då begäran ska lämnas in. Programleverantörerna och andra som har begärt direktöver-
föring bör förbereda sig på att postbeskrivningen kan ändras årligen. 
 
År 2018 publiceras postbeskrivningarna redan den 8 maj eftersom Skatteförvaltningen vill 

https://www.suomi.fi/hemsidan
https://yritys.tunnistus.fi/
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Utvecklare/Postbeskrivningar/Postbeskrivningar_av_direktoverforingar_(15961)
http://www.vero.fi/sv-FI/Detaljerade_skatteanvisningar/Elektronisk_kommunikation/Utvecklare/Postbeskrivningar/Postbeskrivningar_av_direktoverforingar_(15961)
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säkerställa att alla som deltar i direktöverföringen får tillräckligt med tid för att bekanta sig 
med de aktuella ändringarna. 
Anvisningarna offentliggörs i allmänhet i augusti eller september beroende på när man an-
tar att skattekorten kommer att träda i kraft och när det finns tillräckligt med information om 
lagstiftningen för det följande året.  

2.8 Lämnande av uppgifter och sekretess  
 

Skatteförvaltningen lämnar ut förskottsinnehållningsuppgifterna genom direktöverföring till 
pensionsutbetalare enligt 17 § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlighet och sekretess i 
fråga om beskattningsuppgifter. Utan hinder av sekretessbestämmelserna kan Skatteför-
valtningen lämna ut till pensionsutbetalare uppgift om förskottsinnehållningsprocent och 
andra uppgifter som dessa behöver för att verkställa förskottsinnehållning i fråga om skatt-
skyldiga som de har preciserat.  
 
Pensionsutbetalaren har rätt att samla in i sina register sådana uppgifter som de behöver 
för att verkställa förskottsinnehållning. Pensionsutbetalaren ska begränsa begäran att gälla 
endast de personer som under förskottsinnehållningsuppgifternas giltighetstid är pensions-
tagare. Det finns såväl straffpåföljd som skadeståndsskyldighet för register som strider mot 
personuppgiftslagen (523/1999). 
 
Förskottsinnehållningsuppgifterna som utlämnas genom direktöverföring är sekretessbe-
lagda. Enligt 12 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter får 
sekretessbelagda beskattningsuppgifter behandlas endast för det ändamål för vilket de har 
lämnats ut. Förskottsinnehållningsuppgifterna får endast användas för verkställandet av 
förskottsinnehållning. 
 
Om sekretessplikt, tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av uppgifter har stadgats i 22 
och 23 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Den som be-
handlar uppgifterna har med stöd av lagen tystnadsplikt. Uppgifterna får inte användas för 
att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. 
 
Vid behandlingen av uppgifterna måste man också beakta de förpliktelser som personupp-
giftslagen (523/1999) ställer den registeransvarige, t.ex. aktsamhetsplikten, uppgifternas 
ändamålsbundenhet, skyldigheten att skydda uppgifterna och informationen om behand-
lingen av uppgifterna. 
 
Onödiga uppgifter ska tas bort från systemen (dataskyddsförordningen 2016/679). 
Sekretessplikten och förpliktelser enligt personuppgiftslagen gäller alla dem som har åt-
komst till förskottsinnehållningsuppgifterna, exempelvis anställda hos pensionsanstalter el-
ler IT-tjänsteproducenter.. 
 
I Skatteförvaltningens datasystem sparas uppgiften om den person som har lämnat en be-
gäran om förskottsinnehållningsuppgifter och till vem de begärda uppgifterna har lämnats 
ut. 

3 ANVISNINGAR FÖR HUR UPPGIFTERNA ANMÄLS 

3.1 Beloppet av årspension  
 

Eurobeloppet för årspensionerna för 2019 anmäls i hela cent utan skiljetecken mellan euro 
och cent. Vid behov sätts inledande nollor framför beloppet. Myntenheten i position 42 ska 
ha värdet 1 (euro). 
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3.2 Pensioner av olika prestationsslag från en och samma utbetalare  
 

Om pensionstagaren får flera olika pensioner från samma pensionsutbetalare, ska de olika 
prestationsslagen anmälas separat. Det skapas alltid en egen begärandepost för varje 
pensionsslag. 
 
Prestationsslagen för pensionerna nämns i punkt 9 i postbeskrivningen. 
 

3.3 Pensionsstöd 
Från och med juni 2017 har skattskyldiga enligt vissa förutsättningar kunnat få pensionsstöd 
i stället för arbetsmarknadsstöd. På pensionsstödet tillämpas sådana bestämmelser som 
gäller pension. 
 
Pensionsstödet anges med dess eget prestationsslag AB. Pensionsstödet visas i position 
53-54. 

3.4 Deltidspension och partiell förtida ålderspension 
 

I position 53-54 anges deltidspensionerna och de partiella förtida ålderspensionerna 
med prestationsslag 24. Delinvalidpensionerna och partiellt rehabiliteringsstöd anges med 
prestationsslag 25. Då kan Skatteförvaltningen också beakta kundens löneinkomster i sin 
beräkning och beräkna innehållningsprocenten för pension och därutöver även en för-
skottsinnehållningsprocent för löneinkomster för kunden. 

3.5 Arbetslivspension 
Arbetslivspensionen, som trädde i kraft vid ingången av 2017, ska anges med prestations-
slag 03 Pension som grundar sig på arbets- eller tjänsteförhållande och arbetslivspension. 
Ålders-, invalid-, arbetslöshets- och veteranpension samt förtida ålderspension och rehabili-
teringsstöd i position 53-54. 

3.6 Pensioner som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring och pre-
stationer som grundar sig på ett avtal om långsiktigt sparande  
Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring som utgör kapitalin-
komst anmäls med prestationsslaget 14, och pension som utgör förvärvsinkomst med pre-
stationsslag 13. Om en pension som utgör kapitalinkomst beskattas ökad med 20 %, an-
mäls den med prestationsslaget V1. 
 
I lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) avsedda kapitalprestationer som grun-
dar sig på ett avtal om långsiktigt sparande anmäls med prestationsslaget 14. Prestationer 
som utgör förvärvsinkomst anges med prestationsslaget 13. Om prestationerna som utgör 
kapitalinkomst beskattas ökade med 20 %, anmäls de med prestationsslaget V3. 
 
Med prestationsslag 13 anges också pension som grundar sig på en EU-tjänstemans frivil-
liga pensionsförsäkring (inte enligt förordningar) och som ska beskattas som förvärvsin-
komst. Med ett nytt prestationsslag F1 anges pension som grundar sig på en EU-
tjänstemans frivilliga pensionsförsäkring (inte enligt förordningar) och som ska beskattas 
som förvärvsinkomst ökad med 20 procent. 
 
Prestationsslagen för pensionerna förtecknas i punkt 9 i postbeskrivningen. 
Enligt Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning be-
räknas förskottsinnehållningen på det förhöjda belopp som räknas som inkomst. Prestat-
ionerna som beskattas som förhöjda anmäls utan förhöjningens andel. Skatteförvaltningen 
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beaktar förhöjningen i beräkningen av förskottsinnehållningsprocenten. Utbetalaren inne-
håller förskottsinnehållningen enligt den procent som Skatteförvaltningen gett på det för-
höjda beloppet. Detta avser pension som beskattas som ökad både som förvärvsinkomst 
och kapitalinkomst. 

 
Exempel. Pension som grundar sig på en frivillig individuell pensionsförsäkring beskattas 
ökad med 20 %. Under 2019 betalar man sammanlagt 2 000 euro i pension som grundar 
sig på denna pensionsförsäkring. På begäran om direktöverföring anmäler pensionsutbe-
talaren pensionsbeloppet 2 000 med prestationsslaget V1. Pensionstagaren har 200 euro 
i räntor på skuld för inkomstens förvärvande. Skattebehovet är då 30 % x (2000 + (2000 x 
20 %) - 200) = 660. Förskottsinnehållningsprocent på det förhöjda beloppet som räknas 
som inkomst är 660 / 2 400 = 27,5 %. Som svarsuppgift får pensionen en innehållnings-
procent 275 = 27.5 %. Utbetalaren verkställer förskottsinnehållningen på det förhöjda be-
loppet som räknas som inkomst, dvs. på 2 400 euro enligt 27,5 %. 

 
Om pensionen beskattas ökad med 50 %, kan den inte anges i begäran om direktöverfö-
ring. Då ska pensionsanstalten handleda kunden i att skaffa sig ett ändringsskattekort för 
pension som beskattas ökade med 50 %. 

3.7 Utlandspension med endast sjukförsäkringsavgift  
Pension som intjänats inom privatsektorn eller inom offentliga samfunds affärsverksamhet 
och som utbetalas till utlandet och för vilken man i Finland påför högst sjukförsäkringens 
sjukvårdspremie eller inte ens den ska anmälas med prestationsslag 15. En sådan pension 
är t.ex. en pension inom privatsektorn eller inom offentliga samfunds affärsverksamhet som 
utbetalas till en allmänt skattskyldig som bor utomlands och som enligt skatteavtalet inte 
kan beskattas. Finland beskattar inte sådana pensioner, men sjukförsäkringens sjukvårds-
premie påförs, om Finland svarar för personens sjukvårdskostnader. 

 
Pensionen anmäls med prestationsslaget 15 endast om:  

a) det per post har kommit in ett ändringsskattekort för pension med text ”Skattekor-
tet kan användas endast för uttag av sf-premie.” eller  

b) det för pension elektroniskt har förmedlats ändringsskattekortsuppgifter med kod 
060 (sv-premiekort) och värdet är 1 (ja), eller  

c) man redan under det föregående årets direktöverföring har fått som svar förskott-
sinnehållningsprocenten för prestationsslag 15.  

 
Om pensionsutbetalaren utbetalar flera olika slags pensioner till en och samma pensions-
tagare, ska pensionerna i de olika pensionsslagen anmälas var för sig. Om pensionsbeslu-
tet som getts enligt principen om sista utbetalaren innehåller delar som ska beskattas på 
olika sätt, t.ex. prestationsslag 15 och något annat slag, ska delarna anmälas var för sin 
egen post. 

 
Exempel. En pensionstagare bor i Frankrike. Vilma-beslutet består av följande rater: 
pension från Ilmarinen 1 000 euro, Varma 500 euro, FPA:s personalpension 200 euro 
och Statskontorets pension 400 euro. Det sammanlagda bruttobeloppet av pensionerna 
är 2 100 euro och utbetalaren för alla är Varma. Det skapas 2 begärsposter: på den ena 
begärsposten är prestationsslaget 15 och beloppet 1 500 euro, på den andra är prestat-
ionsslaget 03 och beloppet 600 euro. 

 
Kom ihåg att anmäla prestationerna under prestationsslaget 15 på årsanmälan med pre-
stationsslaget B6 före utgången av januari året efter betalningsåret. 
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3.8 Anmälning av familjepensioner  
 

I direktöverföringsbegäran anmäls pensionens belopp för år 2019. De ändringar i pens-
ionsbeloppet som pensionsutbetalaren har uppgift om beaktas. Till exempel om barnets 
pension upphör under årets lopp, meddelas pensionsbeloppet endast för den tid för vilken 
det utbetalas. 
 
Enligt 40 § i folkpensionslagen (568/2007) betalas barnpension till 18 - 21 år gamla barn 
som studerar. Om barnet slutar att studera, upphör också rätten till pensionen. Eftersom 
upphörandet av pensionsutbetalningen inte av denna orsak kan beaktas på förhand, an-
mäls pensionen för hela året. Likväl, om barnet fyller 21 under året, anmäls pensionen 
endast till den dag då barnet fyller 21. 
 
Efterlevande makes begynnelsepension som avses i familjepensionslagen och som FPA 
utbetalar anmäls inte i direktöverföringsbegäran. Förskottsinnehållning på den verkställs 
enligt Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning eller 
enligt den förskottsinnehållningsprocent (ändringsskattekort) som skattebyrån gett. 
 
Efterlevande makes begynnelsepension som utbetalas av arbetspensionsanstalt enligt för-
värvspensionssystemet (för tiden före pensionsjämkningen) anmäls för hela året enligt be-
loppet som utbetalas i januari 2019. Om pensionsbeloppet förändras väsentligt vid pens-
ionsjämkningen, ska pensionstagaren anvisas att ta kontakt med Skatteförvaltningen och 
be om ett ändringsskattekort. 

3.9 Rehabiliteringsstöd  
 

På rehabiliteringsstöd tillämpas samma bestämmelser som på invalidpensionen, vilket be-
tyder att rehabiliteringsstödet berättigar till pensionsinkomstavdrag. Invalidpension som be-
talas i form av rehabiliteringsstöd anmäls på samma sätt som invalidpensionen med pre-
stationsslag 03 i positionerna 53-54. 

3.10 Avträdelsestöd för lantbruksföretagare  
 

Avträdelsestöd för lantbruksföretagare utgör pensionsinkomst som berättigar till pensions-
inkomstavdrag. Avträdelsestödet anmäls med prestationsslaget 12 i positionerna 53-54. 

3.11 Garantipension 
 

FPA har betalat garantipension sedan 1.3.2011. Garantipensionen meddelas med det egna 
prestationsslaget AA. 

3.12 Pension som baserar sig på obligatoriskt olycksfalls- och trafikskade-
skydd 

 
Olycksfalls- och familjepension som baserar sig på en lagstadgad obligatorisk eller frivillig 
olycksfallsförsäkring eller -skydd när pensionen grundar sig på EU:s förordning eller grund-
förordning om social trygghet meddelas med prestationsslaget C. 
 
Invalidpension och familjepension som baserar sig på obligatorisk trafikförsäkring eller tra-
fikskadeskydd när pensionen inte grundar sig på EU:s förordning eller grundförordning om 
social trygghet meddelas med prestationsslaget CL. 
 
Familjepension och invalidpension som baserar sig på ansvarsförsäkring när pensionen 
inte grundar sig på EU:s förordning eller grundförordning om social trygghet meddelas med 



 

 10/9 

prestationsslaget 07. 
 
Vid meddelande med prestationsslag C lagras prestationsslagets kod C i position 53. Posit-
ion 54 måste vara tom. 

4 IBRUKTAGNING AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSPROCENT 

4.1 Beräkning av förskottsinnehållningsprocentsatser  
 

Skatteförvaltningen räknar för varje pension en förskottsinnehållningsprocent som i regel är 
samma för alla prestationer. Förskottsinnehållningsprocenten för prestationsslaget 15 kan 
vara högst lika stor som sjukvårdspremien avrundad uppåt till den närmaste halva eller hela 
procenten. Sjukvårdspremien för pension är 1,53 % procent år 2018. Premien har ännu inte 
fastställts för år 2019. För prestationsslaget 14 samt prestationsslagen V1 och V3 kan för-
skottsinnehållningsprocenten vara högst lika stor som den förhöjda kapitalinkomstskatte-
procenten. 
 
Från år 2011 kan förskottsinnehållningen på en månatlig folkpension som baserar sig på 
folkpensionslagen beräknas oberoende av pensionens belopp, på samma sätt som för 
andra pensioner. 

4.2 Ikraftträdande av innehållningsprocentsatserna för pensioner för år 
2019  

 
Förskottsinnehållningsprocent planeras att träda i kraft 1.2.2019. De förskottsinnehållnings-
procent på pensioner som kommit som direktöverföring tillämpas således fr.o.m. 1.2.2019 
på de pensioner som betalas ut år 2019. I januari 2019 tillämpas de förskottsinnehållnings-
procentsatser som var i kraft 31.12.2018. 
 
Förskottsinnehållningsprocentsatserna i den skattskyldigas ändringsskattekort används 
fr.o.m. den dag skattekortet trätt i kraft. Om ändringsskattekortet för 2019 är i kraft fr.o.m. 
1.1.2019, ska kortet användas redan i januari. 
 
Om någon förskottsinnehållningsprocent för pension inte fastställts för pensionstagaren 
t.ex. när pensionsutbetalningen började, verkställs förskottsinnehållningen enligt Skatteför-
valtningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning. I sådana fall bör 
man instruera pensionstagaren att skaffa sig ett ändringsskattekort för pension. 
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4.3 Beräkningen av skattekort har spärrats  
 

Värde 5 för misslyckad beräkning betyder att Skatteförvaltningen har spärrat beräkningen 
av innehållningsprocenten. I sådana fall håller pensionsutbetalaren i allmänhet på att få an-
tingen ett ändringsskattekort eller ändringsskattekort för begränsat skattskyldig från Skatte-
förvaltningen. 
 
 

 
 
 

Överinspektör  Marja-Leena Karhula  
 
 
 

 
 
 
Överinspektör  Suvi Kumpulainen 
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