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MASSUTLÄMNING AV BEHÖVLIGA UPPGIFTER FÖR VERKSTÄLLANDE AV 
FÖRSKOTTSINNEHÅLLNING FÖR ÅR 2018 

 

Allmänt 
Enligt lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 
17 § 2 mom. trots sekretessbestämmelserna kan Skatteförvaltningen för 
verkställande av förskottsinnehållning på alla allmänt skattskyldiga personers 
skattepliktiga sociala förmåner, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, 
försäkringsbaserade prestationer och andra motsvarande förmåner på begäran 
lämna ut behövliga uppgifter till Folkpensionsanstalten, en arbetslöshetskassa, en 
försäkringsanstalt och någon annan instans som betalar ut sådana förmåner. 
Uppgifter som behövs för att verkställa förskottsinnehållning är den skattskyldiges 
personbeteckning, förskottsinnehållningsprocenter och uppgifter om den 
inkomstgräns som har bestämts utifrån årsinkomsterna. 

Enligt lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 
17 § 4 mom. de uppgifter som avses i 2 mom. kan lämnas ut, om den som begär 
dem har lagt fram en godtagbar utredning över hur användningen av uppgifterna 
övervakas och hur det säkerställs att uppgifterna inte används för något annat 
ändamål än verkställande av förskottsinnehållning. Skatteförvaltningen kan till ett 
beslut foga föreskrifter om användning, övervakning och skydd av uppgifterna. 
Onödiga uppgifter ska utplånas varje år och Skatteförvaltningen underrättas om att 
uppgifterna har utplånats, om inte något annat följer av Skatteförvaltningens 
föreskrifter. 

Uppgifterna kan även lämnas ut till nämnda förmånsutbetalare i samband med 
direktöverföring av uppgifter om förskottsinnehållning på lön (VKESSPAE).  

 

Utlämning av uppgifter  

 
Ansökan om tillstånd att få uppgifter 

Begäran om förskottsinnehållningsuppgifterna lämnas skriftligt till Skatteförvaltningen. 
Förmånens utbetalare kan ansöka om tillstånd till uppgifterna. Om utbetalaren 
använder förskottsinnehållningsuppgifterna via en ADB-servicecentral kan denna 
centralt sköta ansökan för de instansers räkning med vilka den avtalat om tjänsten. 
Begäran kan antingen lämnas med blanketten i bilaga 1 eller formuleras fritt. I en fritt 
formulerad begäran ska de uppgifter ingå som blanketten avser.  

Alla som begär uppgifter ska bifoga en redogörelse för hur uppgifterna skyddas. 
Redogörelsen kan lämnas med bilaga 2 (förmånsbetalare) eller bilaga 3 (ADB-



 
servicecentraler) eller formuleras fritt. I en fritt formulerad redogörelse ska de fakta 
ingå som nämns i redogörelseblanketten. ADB-servicecentralerna ska dessutom 
bifoga en fullmakt från var och en av de förmånsbetalare för vars räkning ansökan 
om tillstånd att få uppgifter lämnas. 

Uppgiftsbegäran med bilagor ska senast 10.11.2017 vara framme hos: 

Skatteförvaltningen 
Informationstjänsten 
PB 325 
00052 SKATT 

 
 
Uppgifterna kan lämnas ut efter att Skatteförvaltningen godkänt ansökan genom ett 
skriftligt beslut.  

 
 Utlämning av uppgifter 
 

Via säker e-post lämnas uppgifter ut enbart till den som begärt dem eller till andra 
personer som namngivits i begäran om uppgifter. Mottagaren av uppgifterna får 
närmare anvisningar om användningen av säker e-post efter att beslut fattats om att 
uppgifterna kan lämnas ut. 
 
En servicecentral som beviljats tillstånd till uppgifter kan be att få dessa via säker e-
post för de förmånsutbetalare som centralen representerar. 

 
 Förstöring av uppgifter 
 

Skatteförvaltningen kräver i villkoren för beslutet om tillstånd att få uppgifter att 
förmånsbetalaren eller ADB-centralen meddelar Skatteförvaltningen när uppgifterna 
förstörts. Anmälan kan antingen lämnas med blanketten i bilaga 4 eller formuleras 
fritt. En fritt formulerad anmälan ska innehålla de uppgifter som blanketten avser. 

 
 

Förmånsbetalare som använder direktöverföring av uppgifter om förskottsinnehållning på 
lön 
 

Vissa förmånsbetalare använder sig av förfarandet med direktöverföring av uppgifter 
om förskottsinnehållning på lön för att begränsa uppgifterna till egna medlemmar. 
Separata anvisningar om detta förfarande finns i anvisningen Direktöverföring av 
förskottsinnehållningsuppgifter om löner (VKESSPAE) på Skatteförvaltningens 
webbsidor (skatt.fi).  

 
 
Lagrum 
 

Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 4 § 
och 17 § 2 mom. och 4 mom.  

 
 

Tilläggsuppgifter 
Tilläggsinformation om beställning och utlämning av uppgifter ges av 
informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä tfn 029 512 4198 (ulla-
maija.heikkila@vero.fi) och överinspektör Leevi Simola tfn 029 513 5622 
(leevi.simola@vero.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)
http://www.skatt.fi/
mailto:ulla-maija.heikkila@vero.fi
mailto:ulla-maija.heikkila@vero.fi
mailto:leevi.simola@vero.fi


 
 

Bilagor Bilaga 1: Ansökan om tillstånd att få uppgifter 

 Bilaga 2: Blankett för redogörelse för skydd av uppgifter, förmånsbetalare 

 Bilaga 3: Blankett för redogörelse för skydd av uppgifter, ADB-servicecentraler 

 Bilaga 4: Anmälan om förstöring av uppgifter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Informationstjänstchef Ulla-Maija Heikkilä 
 
 
 
 
 
 Överinspektör  Leevi Simola 



  BILAGA 1 
Ansökan om tillstånd att få uppgifter 

  Förskottsinnehållningsuppgifter 2018  
 Dnr A67/7101/2017 

 
 
SÖKANDE 
Sökandens namn 

      
Kontaktperson 

      
FO-nummer 

      

Kontaktpersonens e-postadress 

      
Adress 

      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer: 

      
 
UPPGIFTER SOM BEGÄRS 

 Utbetalaren av förmåner begär uppgifterna själv 
 Ansökan lämnas in med fullmakt från följande instanser: 

1 Namn FO-nummer 

 
9 Namn FO-nummer 

 
2 Namn FO-nummer 

 
10 Namn FO-nummer 

 
3 Namn FO-nummer 

 
11 Namn FO-nummer 

 
4 Namn FO-nummer 

 
12 Namn FO-nummer 

 
5 Namn FO-nummer 

 
13 Namn FO-nummer 

 
6 Namn FO-nummer 

 
14 Namn FO-nummer 

 
7 Namn FO-nummer 

 
15 Namn FO-nummer 

 
8 Namn FO-nummer 

 
16 Namn FO-nummer 

 
 
 
FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTERNAS ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL 
 
 
 
 

 
REDOGÖRELSE FÖR HUR FÖRSKOTTSINNEHÅLLNINGSUPPGIFTERNA ANVÄNDS OCH 
ÖVERVAKAS 

 
 

Redogörelsen bifogas till begäran om uppgifter 
Redogörelsen skickas separat 

 
 
DATERING OCH BESTÄLLARENS REPRESENTANTS UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE  
Datum 

 
Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 
Underteckna blanketten och skicka den till: 
 
SKATTEFÖRVALTNINGEN 
Informationstjänsten 
PB 325 
00052 SKATT 



BILAGA 2 
Redogörelse för användning, kontroll och skydd av uppgifter 

  dnr A67/7101/2017 
 

Redogörelse för hur man kontrollerar användningen av de uppgifter som utlämnats för 
förskottsinnehållning och tryggar att de används enbart för att verkställa förskottsinnehållning.  

Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 17 § 

Datum 

 

Diarienummer för beslutet att lämna ut uppgifter 

 

 

INLÄMNARE 
Organisationens namn 

       

Kontaktperson 

FO-nummer 

 

Kontaktpersonens e-postadress 

Adress Kontaktpersonens telefonnummer 

 

 

UPPGIFTSFÖRMEDLARE 
 Uppgifterna förmedlas via följande ADB-servicecentral: 

 
 Uppgifterna förmedlas inte via en ADB-servicecentral. 

 

ANVÄNDNING AV UPPGIFTER 
Med hurdana åtgärder säkerställs att uppgifterna används enbart vid utbetalning av förmåner? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTROLL AV ANVÄNDNINGEN OCH SÖKNINGEN AV UPPGIFTER 
Kontrolleras användningen och sökningarna av 
uppgifter (via logg)? 
 

 Ja 
 Nej 

Kan man efteråt reda ut vem som sökt uppgifter, 
vems uppgifter som sökts och när detta skett? 

 Ja 
 Nej 

Är de anställda medvetna om att användningen och 
sökningen av uppgifter kontrolleras? 

 Ja 
 Nej 

 

Annat om loggkontrollen 
 
 
 
 
 



BILAGA 2 
Redogörelse för användning, kontroll och skydd av uppgifter 

  dnr A67/7101/2017 
KONTROLLANSVARIG 
Har organisationen en ansvarsperson som kontrollerar att uppgifterna används lagligt? 

 Ja 
 Nej 

 

INSTRUKTIONER OM ANVÄNDNINGEN AV UPPGIFTERNA OCH OM BEHÖRIGHETER 
Har principerna om användningen av uppgifterna och behörigheterna definierats i användarmanualerna? 

 Ja (Anvisningarna ska bifogas till denna redogörelse.) 
 Nej 

 

PERSONALENS UTFÄSTELSE 
Har de anställda med sina underskrifter bekräftat att de känner sin tystnadsplikt och påföljderna om denna 
bryts? 

 Ja 
 Nej 

 

FYSISKT SKYDD AV HANTERINGEN AV UPPGIFTER OCH AV REDSKAP FÖR LAGRING AV DESSA 
Har databehandlingen och säkerhetskopiorna skyddats fysiskt så att utomstående inte har tillträde till de 
lokaler där man behandlar uppgifter eller förvarar uppgifter eller kopior av dem? 

 Ja 
 Nej 

 

FÖRSTÖRING AV OBEHÖVLIGA UPPGIFTER 
Hur förstörs obehövliga uppgifter från året innan? 
 
 
 
Kan obehövliga uppgifter avlägsnas fullständigt? 

 Ja 
 Nej 

När förstörs uppgifterna? 

 

UNDERSKRIFTER 
Datum  och ort 

 

 

Underskrift och namnförtydligande 

 

BILAGOR 
Förteckning över bilagor 

 

 

 

 

 

Bifoga utredningen till begäran att få uppgifter eller skicka den separat till: 
 
SKATTEFÖRVALTNINGEN 
Informationstjänsten 
PB 325 
00052 SKATT 
 



BILAGA 3 
Redogörelse för användning, kontroll och skydd av uppgifter/ 

ADB-servicecentraler 
Dnr A67/7101/2017 

 
Redogörelse för hur man kontrollerar användningen av de uppgifter som utlämnats för 
förskottsinnehållning och tryggar att de används enbart för att verkställa förskottsinnehållning/ 
ADB-servicecentraler 
 
Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 17 § 
 

Datum 

Diarienummer för beslutet att lämna ut uppgifter 

 
 
INLÄMNARE 
Organisationens namn 

 

Kontaktperson 

FO-nummer 

 

Kontaktpersonens e-postadress 

Adress 

 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

FÖRMEDLING AV UPPGIFTER 

 Vi bekräftar att uppgifterna förmedlas enbart till de instanser som specificeras i ansökan om tillstånd att 
få uppgifter. 
 

 
 
ANVÄNDNING AV UPPGIFTER 
Med hurdana åtgärder säkerställs att de mottagna uppgifterna förmedlas endast för verkställande av 
förskottsinnehållning? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
KONTROLL AV ANVÄNDNINGEN OCH SÖKNINGEN AV UPPGIFTER 
Kontrolleras användningen och sökningarna av 
uppgifter (via logg)? 
 
 

 Ja 
 Nej 

Kan man efteråt reda ut vem som sökt uppgifter, 
vems uppgifter som sökts och när detta skett? 
 

 Ja 
 Nej 

Är de anställda medvetna om att användningen och sökningen av uppgifter kontrolleras? 
 

 Ja 
 Nej 

Annat om loggkontrollen 
 
 
 
 

 
 



BILAGA 3 
Redogörelse för användning, kontroll och skydd av uppgifter/ 

ADB-servicecentraler 
Dnr A67/7101/2017 

 
KONTROLLANSVARIG 
Har organisationen en ansvarsperson som kontrollerar att uppgifterna används lagligt? 

 Ja 
 Nej 

 

INSTRUKTIONER OM ANVÄNDNINGEN AV UPPGIFTERNA OCH OM BEHÖRIGHETER 
Har principerna om användningen av uppgifterna och behörigheterna definierats i användarmanualerna? 

 Ja (Anvisningarna ska bifogas till denna redogörelse.) 
 Nej 

 

PERSONALENS UTFÄSTELSE 
Har de anställda med sina underskrifter bekräftat att de känner sin tystnadsplikt och påföljderna om denna 
bryts? 

 Ja 
 Nej 

 

FYSISKT SKYDD AV HANTERINGEN AV UPPGIFTER OCH AV REDSKAP FÖR LAGRING AV DESSA 
Har databehandlingen och säkerhetskopiorna skyddats fysiskt så att utomstående inte har tillträde till de 
lokaler där man behandlar uppgifter eller förvarar uppgifter eller kopior av dem? 

 Ja 
 Nej 

 

FÖRSTÖRING AV OBEHÖVLIGA UPPGIFTER 
Hur förstörs obehövliga uppgifter från året innan? 
 
 
 
Kan obehövliga uppgifter avlägsnas fullständigt? 

 Ja 
 Nej 

När förstörs uppgifterna? 

 

Underskrifter 
Datum  och ort 

 

 

Underskrift och namnförtydligande 

 

BILAGOR 
Förteckning över bilagor 

 

 

 

 

 

Bifoga utredningen till begäran att få uppgifter eller skicka den separat till: 
 
SKATTEFÖRVALTNINGEN 
Informationstjänsten 
PB 325 
00052 SKATT 



BILAGA 4  
Anmälan om förstöring av obehövliga förskottsinnehållningsuppgifter 

Dnr A67/7101/2017 
 

 

Anmälan om förstöring av obehövliga förskottsinnehållningsuppgifter 

Lag om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 17 § 

 

 
Datum 

Diarienummer för beslutet att lämna ut uppgifter 

 

INLÄMNARE 
Inlämnarens namn 

 

Kontaktperson 

FO-nummer 

 

Kontaktpersonens e-postadress 

Adress 

 

Kontaktpersonens telefonnummer 

 

UPPGIFTSFÖRMEDLARE 
 Uppgifterna förmedlas inte via en ADB-servicecentral. 
 Uppgifterna förmedlas via följande ADB-servicecentral: 

 
 

UPPGIFTER 
Anmälan ska lämnas före utgången av april det år som följer på skatteåret som uppgifterna gäller. 
 
Vilket skatteårs uppgifter gäller anmälan? 
 

När har uppgifterna förstörts? 

Hur har uppgifterna förstörts? 
 
 
Har säkerhetskopior av uppgifterna lämnats kvar? 

 Nej 
 Ja, varför? 

 
 

 

DATERING OCH BESTÄLLARENS REPRESENTANTS UNDERSKRIFT OCH NAMNFÖRTYDLIGANDE 
Datum 

 

Underskrift 

Namnförtydligande 

 

Underteckna blanketten och skicka den till: 
 
SKATTEFÖRVALTNINGEN 
Informationstjänsten 
PB 325 
00052 SKATT 
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