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ÖVERLÄMNANDE AV FÖRSKOTTSINNEHÅLLNNGSUPPGIFTER TILL 
FOLKPENSIONSANSTALTEN, TILL UTBETALARE AV FÖRSÄKRINGS- OCH 
SKADEERSÄTTNIGAR SAMT TILL UTBETALARE AV 
ARBETSLÖSHETSSKYDDSFÖRMÅNER 2018 
 
 
1.  Allmänt 
 

  Skatteförvaltningen kan till Folkpensionsanstalten, arbetslöshetskassorna och 
försäkringsanstalter lämna ut nödvändiga uppgifter om alla allmänt skattskyldiga 
personer för verkställandet av förskottsinnehållningen på skattepliktiga sociala 
förmåner, arbetslöshetsförmåner, försäkringsbaserade prestationer och andra 
motsvarande förmåner. Skatteförvaltningen lämnar ut uppgifterna under 
förutsättning att den som begär dem har lagt fram en godtagbar utredning om vad 
uppgifterna används till, hur användningen av uppgifterna övervakas och hur de 
skyddas. 

 
Postbeskrivningen har inte ändrats. 
 
Uppgifter som nu överförs tillämpas på prestationer som ska betalas 1.2.2018 
eller senare. Procentsatserna som lämnas ut har räknats för löneinkomster, varför 
uppgifterna ska användas enligt vad som bestäms i förordningen om 
förskottsuppbörd eller i Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av 
förskottsinnehållning.  Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av 
förskottsinnehållning publiceras på webbplatsen skatt.fi.  

 
Uppgifterna för 2018 års innehållningar lämnas ut till betalarna senast i januari 
2018. Inkomstgränserna anges i euro med en cents noggrannhet utan 
skiljetecken mellan euro och cent. 
 
Svarsuppgifterna för innehållningsprocent för pensionstagarens lön (”Skattekort 
för lön”) har ändrats från och med år 2014. Skattekortet har numera en 
inkomstgräns och uppgifterna överförs på samma sätt som uppgifterna i 
biinkomstskattekortet med inkomstgräns. Det som skiljer sig är att 
innehållningssättet (position 12) är 4 då det är fråga om innehållningsprocent för 
pensionstagares lön. Dessutom överförs en inkomstgräns och tilläggsprocent för 
pensionstagares lön. 
 
Om kunden har beräknats både ett skattekort för lön från huvudsyssla och ett 
skattekort med inkomstgräns för lön från bisyssla, är innehållningssättet 1. 
Innehållningsuppgifterna för lön från huvudsyssla är i positionerna 13-29 och för 
lön från bisyssla i positionerna 30-46. Om kundens skattekort för biinkomst har 
ingen inkomstgräns (endast tilläggsprocent), överförs uppgiften om skatteprocent 
för biinkomst inte alls. Om kunden inte har beräknats procent för lön från 
huvudsyssla, utan endast ett skattekort med inkomstgräns för biinkomst, är 
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innehållningssättet 1, positionerna 13-29 är tomma och innehållningsuppgifterna 
finns i positionerna 30-46. 
 
I fråga om frilansskattekortet överförs endast innehållningsprocenten på samma 
sätt som tidigare. Överföringen av uppgifterna för graderade skattekort är också 
oförändrade. 

 

 
Position Uppgifte

ns längd 
Uppgiftens innehåll  

    
1 – 11 11 Personbeteckning I formen ddmmåå-nnnk. 
12 1 Innehållningssättet för förmåner 

som betalas 
0 innehållningsprocent har inte 
beräknats 
1 för den skattskyldige har 
beräknats  
    grund- och tilläggsprocent 
2 innehållningsprocent för 
frilansskattekort 
3  graderat skattekort 
4 innehållningsprocent för 
pensionstagarens lön  

För den skattskyldige fastställs endast ett sätt, 
enligt vilket innehållningen ska verkställas.  
 
 
Om 1, innehållningsprocent och inkomstgränsen i 
positionerna 13-29 och/eller i positionerna 30-46. 
 
Om 2, innehållningsprocent i positionerna 47 - 49.               
 
Om 3, innehållningsprocent i positionerna 50 - 58. 
Om 4, innehållningsprocent och inkomstgränsen i 
positionerna 30-46. 
 

13 – 15 3 Grundprocent Alla procent i postmodellen anges med en decimals 
noggrannhet. Värdet 235 i positionerna avser att 
innehållningen ska verkställas enligt 23,5 %. Procenten 
anges då position 12 = 1. 

    
   Betalaren kan verkställa förskottsinnehållningen enligt 

denna procent på den del av ersättningen eller förmånen 
som inte överskrider inkomstgränsen i positionerna 16-
26. 

    
16 – 26 11 Årlig inkomstgräns i euro 

med en cents noggrannhet 
Betalaren ska med följande koefficienter räkna ut 
inkomstgränsen som tillämpas i samband med 
innehållningen: 
 

   1/258 
 
1/300 
 
1/360 
 
1/365 
 
1/12 
1/26 
1/52 

dagsersättning enligt utkomstskyddet för 
arbetslösa 
dagsersättning enligt stöd för hemvård av 
barn och sjukförsäkringslagen 
dagsersättning som betalas med stöd av det 
obligatoriska olycksfallsskyddet 
dagsersättning som betalas med stöd av det 
obligatoriska trafikskadeskyddet 
då ersättningsperioden är en månad 
då ersättningsperioden är två veckor 
då ersättningsperioden är en vecka. 

    
   Vid beräkning av inkomstgränsen avrundas resultatet 

uppåt till närmaste hela cent. 
    
27 – 29 3 Tilläggsprocent Innehållningen ska verkställas enligt denna procent på 

den del av inkomsten som överskrider inkomstgränsen. 
Procenten anges då positionen 12 = 1. 
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Position Uppgifte
ns längd 

Uppgiftens innehåll  

    
30 – 32 3 Innehållningsprocent för 

biinkomster och lön 
Innehållningsprocent för biinkomster eller 
innehållningsprocent för pensionstagarens skattekort 
med inkomstgräns för lön 

    
33 – 43 11 Beloppet av biinkomster och lön i 

euro med en cents noggrannhet 
Inkomstgräns, upp till vilken innehållningsprocenten i 
positionerna 30-32  ska tillämpas, inledande nollor. 

    
44 – 46 3 Tilläggsprocent för biinkomster och 

lön 
Tilläggsprocent på den del som överskrider 
biinkomsternas eller lönens inkomstgräns. 

    
47 – 49 3 Innehållningsprocent för 

frilansskattekort 
För frilansare.  Procenten anges då positionen 12 = 2. 

    
50 – 58 9 Innehållningsprocent för graderat 

skattekort 
Innehållningsprocenten (3 st.) för ett graderat skattekort 
anges efter varandra med en decimals noggrannhet utan 
skiljetecken. Exempel 000245400 betyder att 
innehållningsprocenten för det första inkomstintervallet är 
0,0 %. Innehållningen från det andra inkomstintervallets 
nedre gräns till dess övre gräns ska verkställas enligt 
24,5 %. Till den del inkomsten överskrider det tredje 
inkomstintervallets nedre gräns ska 
förskottsinnehållningen verkställas enligt 40,0 %. 
Inkomstgränserna på graderade skattekort är fasta men 
innehållningsprocenten kan variera.  
 
Procenten anges då positionen 12 = 3. 

    

59 – 61 3 Reservutrymme  
    
62 – 91 30 Reservutrymme  

    

92 – 100 9 Reservutrymme  
    
    
    
    

 
 

 


