
Version 1.04 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rapporter ur inkomstregistret 

Anläggningsprojekt för ett nationellt inkomstregister 

 
 

  



 Rapporter ur inkomstregistret 2 (36) 
    

 

 

Versionshistoria 
 

Version Datum Beskrivning 

1.00 11.6.2018 Dokumentet har publicerats. 

1.01 26.9.2018 Förändringar som hänför sig till förmånsuppgifter har genomförts: 

• Nya rapporter som hänför sig till förmånsuppgifter har lagts till. 

• Förändringar som hänför sig till förmånsuppgifter har uppdaterats i de befintliga rapporterna. 

Hämtningsvillkoret Betalarens underorganisation har lagts till på rapporten Sammandrag av fel som 
observerats i anmälningar. 

1.02 7.1.2019 Uppgiften Material som hämtats från inkomstregistret som är överflödig för e-tjänstens 
åtgärdsrapporter har raderats från rapporterna 612 och 702. 

1.03 29.1.2019 Uppgiften Anmälningens versionsnummer har lagts till på rapporten Betalarens åtkomstlogguppgifter 
(612). 

Den uppgift som visas på rapporten Betalarens åtkomstlogguppgifter (612) har korrigerats.  
 
Tidigare version: Materialets avsändares materialreferens 
Korrigerad version: Ägarens materialreferens 

1.04 19.2.2019 Förändringar som hänför sig till förmånsuppgifter har genomförts: 

• Beräkningsreglerna Prestationer som återburits på eget initiativ totalt och Prestationer som 
anmälts som rättelse av betalning totalt har lagts till på rapporterna av betalarens 
anmälningar om förmånsuppgifter. 

 3.1.2023 Tillägd av Inledning. 
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1 INLEDNING 

I detta dokument beskrivs de rapporter som kan produceras ur inkomstregistret för informationsproducenterna och 
informationsanvändarna. Rapporterna är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporter utifrån en materialbeställning 
av en part och sänder filerna till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av parten. 

En part kan göra en materialbeställning med webblanketten eller laddningstjänsten i e-tjänsten eller via 
inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Scheman för sändning av information via laddningstjänsten och det tekniska 
gränssnittet har beskrivits i dokumentet Sändning av uppgifter - Scheman - Materialbeställningar. 

I följande kapitel hänvisas det till beräkningsreglerna i samband med presentationen av rapporternas datainnehåll. 
Beräkningsreglerna har beskrivits i dokumentet Inkomstuppgifter – Beräkningsregler. 

2 BETALARENS RAPPORTER 

2.1 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter 

På rapporten räknas summauppgifter i anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar vilka 
prestationsbetalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.1.1 Uppgifter om materialbeställningen 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. Ett intervall för målperioden 
kan anges. Intervallet får vara högst 24 månader långt. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts 
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Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter O  Typ av anmälare. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  16 Typ av anmälare. 
 

…/Value   Koduppsättning ReporterType. 

På rapporten beaktas följande anmälningar: 

• Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestations betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns inom det 
angivna intervallet (den första dagen av den första månaden – den sista dagen av den sista månaden i 
intervallet för målperioden). 

• Arbetsgivarens separata anmälningar där "Rapporteringsperiod” finns inom det angivna intervallet. 

2.1.2 Rapportens uppgifter 

2.1.2.1 Anmälningar om löneuppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om betalarens 
underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den angivna 
underorganisationen i uppgifterna om summan. 

I summauppgifterna inkluderas anmälningar om löneuppgifter utifrån hämtningsvillkoret Typ av anmälare som 
angetts i materialbeställningen enligt följande: 

a. Typ av anmälare är ”Betalare”:  
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 

materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om 
betalaren) och på anmälan saknas uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 
materialbeställningen är den arbetsgivare som angetts i samband med uppgifterna om 
ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens identifierare har angetts i datagruppen Ställföreträdande 
betalare) 

b. Typ av anmälare är ”Ställföreträdande betalare”:  
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 

materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om 
betalaren) och på anmälan har getts uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt betalningsdag till rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika 
summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det intervall som angetts som 
hämtningsvillkor. 

Sammandrags-/summauppgift Förklaring 

Antal anmälningar om löneuppgifter  Antalet anmälningar om löneuppgifter för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Antal anmälningar om löneuppgifter (WageReportCount) 

Prestationer totalt Inkomster som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 

Totala inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift 
(SubToPensionInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för Totala inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
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försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring  

yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetslöshetsförsäkringspremie  

Totala inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift 

Total lön som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften och som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetspensionsförsäkringsavgifter 

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter (EmployeePensionInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetslöshetsförsäkringspremier 

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter (EmployeeHealthInsContribution) 

Förskottsinnehållning Förskottsinnehållningar som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding) 

Källskatt Källskatt som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource) 

Ogrundade förmåner totalt  Totala ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal) 

Återkrävda prestationer totalt Totala återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- 
och yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetslöshetsförsäkringspremie 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 

 
 

2.1.2.2 Arbetsgivarens separata anmälningar 

Rapporten innehåller summauppgifter från arbetsgivarens separata anmälningar vilka betalaren lämnat in. 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt rapporteringsperiod till rapporten. Utifrån summauppgifterna enligt 
rapporteringsperioderna räknas totala summor för det intervall som angetts som hämtningsvillkor. 

Uppgift Förklaring 

Arbetsgivarens separata anmälningar, antal Antalet arbetsgivarens separata anmälningar under rapporteringsperioden. Beräkningsregel: 
Arbetsgivarens separata anmälningar, antal (PayerSummaryReportCount) 

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter De sjukförsäkringsavgifter som arbetsgivaren anmält totalt. 
Beräkningsregel: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (HealthInsContribution) 

Avdrag från arbetsgivarens 
sjukförsäkringsavgift 

Totala avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enligt arbetsgivarens anmälningar 
Beräkningsregel: Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 
(HealthInsContributionDeductions) 
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2.2 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter 

På rapporten räknas summauppgifter från de anmälningar om löneuppgifter vilka prestationsbetalaren lämnat in. 
Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

2.2.1 Uppgifter om materialbeställningen 

2.2.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 602 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter 
(engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 24 
månader långt. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare 

…/ValueParameter O  Typ av anmälare. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  16 Typ av anmälare. 
 

…/Value   Koduppsättning ReporterType. 

 
Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns inom det angivna 
intervallet beaktas på rapporten. 
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2.2.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 603 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (stående 
beställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare 

…/ValueParameter O  Typ av anmälare. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  16 Typ av anmälare. 
 

…/Value   Koduppsättning ReporterType. 

Om en Månadstidtabell angetts för beställningen, beaktas i rapporten de anmälningar om löneuppgifter, där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den månad som föregår den tidpunkt då 
rapporten bildats. 

Om en Veckotidtabell angetts för beställningen, beaktas i rapporten de anmälningar om löneuppgifter, där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den vecka (måndag-söndag) som föregår den 
tidpunkt då den senaste rapporten bildats. 

Om en Dagstidtabell angetts för beställningen, beaktas i rapporten de anmälningar om löneuppgifter, där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under det dygn som föregår den tidpunkt då den 
senaste rapporten bildats. 

 

2.2.2 Rapportens uppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om betalarens 
underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den angivna 
underorganisationen i uppgifterna om summan. 
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I summauppgifterna inkluderas anmälningar om löneuppgifter utifrån hämtningsvillkoret Typ av anmälare som 
angetts i materialbeställningen enligt följande: 

a. Typ av anmälare är ”Betalare”:  
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 

materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om 
betalaren) och på anmälan saknas uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 
materialbeställningen är den arbetsgivare som angetts i samband med uppgifterna om 
ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens identifierare har angetts i datagruppen Ställföreträdande 
betalare) 

b. Typ av anmälare är ”Ställföreträdande betalare”:  
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 

materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om 
betalaren) och på anmälan har getts uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt betalningsdag till rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika 
summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det intervall som angetts som 
hämtningsvillkor. 

Sammandrags-/summauppgift Förklaring 

Antal anmälningar om löneuppgifter  Antalet anmälningar om löneuppgifter för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Antal anmälningar om löneuppgifter (WageReportCount) 

Prestationer totalt Inkomster som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 

Totala inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift (SubToPensionInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring  

Totala inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetslöshetsförsäkringspremie  

Totala inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift 

Total lön som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften och som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetspensionsförsäkringsavgifter 

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter (EmployeePensionInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetslöshetsförsäkringspremier 

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter (EmployeeHealthInsContribution) 

Förskottsinnehållning Förskottsinnehållningar som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding) 

Källskatt Källskatt som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource) 

Ogrundade förmåner totalt  Totala ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal) 

Återkrävda prestationer totalt Totala återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 
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Återkrävda inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- 
och yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetslöshetsförsäkringspremie 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 
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2.3 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar 

På rapporten räknas uppgifter om summan i arbetsgivarens separata anmälningar vilka prestationsbetalaren lämnat 
in. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.3.1 Uppgifter om materialbeställningen 

2.3.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 604 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar 
(engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Ett intervall för målperioden kan anges. Intervallet får vara högst 24 
månader långt. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

 
På rapporten beaktas arbetsgivarens separata anmälningar där "Rapporteringsperiod” hör till det angivna intervallet. 

2.3.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 605 Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (stående 
beställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
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Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

 
I rapporten beaktas arbetsgivarens separata anmälningar där ”Rapporteringsperiod” utgörs av månaden innan den 
tidpunkt då rapporten bildas. 

2.3.2 Rapportens uppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från arbetsgivarens separata anmälningar vilka betalaren lämnat in. 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt rapporteringsperiod till rapporten. Utifrån summauppgifterna enligt 
rapporteringsperioderna räknas totala summor för det intervall som angetts som hämtningsvillkor. 

Uppgift Förklaring 

Arbetsgivarens separata anmälningar, antal Antalet arbetsgivarens separata anmälningar under rapporteringsperioden. 
Beräkningsregel: Arbetsgivarens separata anmälningar, antal (PayerSummaryReportCount) 

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter  De sjukförsäkringsavgifter som arbetsgivaren anmält totalt. 
Beräkningsregel: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (HealthInsContribution) 

Avdrag från arbetsgivarens 
sjukförsäkringsavgift 

Totala avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enligt arbetsgivarens anmälningar. 
Beräkningsregel: Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift 
(HealthInsContributionDeductions) 
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2.4 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomsttagare 

På rapporten räknas summauppgifter enligt inkomsttagare utifrån de anmälningar om löneuppgifter som 
prestationsbetalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.4.1 Uppgifter om materialbeställningen 

2.4.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen (engångsbeställning) är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 606 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per 
inkomsttagare (engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 12 
månader långt. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter O  Typ av anmälare. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  16 Typ av anmälare. 

…/Value   Koduppsättning ReporterType. 

Förteckning över kunder som ska hämtas (…/Subscription/IdCodeList): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/CodeListType F 1 Lista över inkomsttagare 
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…/CodeItems/CodeItem   Inkomsttagare som är föremål för hämtningen. 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

 
Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns inom det givna 
intervallet beaktas på rapporten. 

2.4.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen (stående beställning) är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning: 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 607 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per 
inkomsttagare (stående beställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter O  Typ av anmälare. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  16 Typ av anmälare. 

…/Value   Koduppsättning ReporterType. 

Förteckning över kunder som ska hämtas (…/Subscription/IdCodeList): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/CodeListType F 1 Lista över inkomsttagare 

…/CodeItems/CodeItem   Inkomsttagare som är föremål för hämtningen. 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter. 

…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter. 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter. 
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Om en Månadstidtabell angetts för beställningen, beaktas i rapporten de anmälningar om löneuppgifter, där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den månad som föregår den tidpunkt då 
rapporten bildats. 

Om en Veckotidtabell angetts för beställningen, beaktas i rapporten de anmälningar om löneuppgifter, där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den vecka (måndag-söndag) som föregår den 
tidpunkt då den senaste rapporten bildats. 

Om Dagstidtabell angetts för beställningen, beaktas i rapporten de anmälningar om löneuppgifter, där ”Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under det senaste dygnet innan den tidpunkt då den senaste 
rapporten bildats. 

 

2.4.2 Rapportens uppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar som betalaren lämnat in under det tidsintervall som 
motsvarar hämtningsvillkoren. Om betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, 
inkluderas enbart anmälningar av den angivna underorganisationen i uppgifterna om summan. Om inkomsttagarens 
identifierare utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, räknas summauppgifterna enbart för de angivna 
inkomsttagarna. 

I summauppgifterna inkluderas anmälningar om löneuppgifter utifrån hämtningsvillkoret Typ av anmälare som 
angetts i materialbeställningen enligt följande: 

a. Typ av anmälare är ”Betalare”:  
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 

materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om 
betalaren) och på anmälan saknas uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 
materialbeställningen är den arbetsgivare som angetts i samband med uppgifterna om 
ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens identifierare har angetts i datagruppen Ställföreträdande 
betalare) 

b. Typ av anmälare är ”Ställföreträdande betalare”:  
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i 

materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om 
betalaren) och på anmälan har getts uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt inkomsttagare och betalningsdag till rapporten. Utifrån summauppgifterna 
enligt betalningsdag för inkomsttagarna räknar man de totala summorna enligt inkomsttagare under det tidsintervall 
som angetts som hämtningsvillkor. 

Sammandrags-/summauppgift Förklaring 

Prestationer totalt Inkomster som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 

Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift 
(SubToPensionInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring  

Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring 
och som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetslöshetsförsäkringspremie  

Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

Inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift 

Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution) 

Arbetstagarens Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringspremier som anmälts för inkomsttagaren. 
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arbetspensionsförsäkringsavgifter Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter (EmployeePensionInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetslöshetsförsäkringspremier 

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter (EmployeeHealthInsContribution) 

Förskottsinnehållning Förskottsinnehållningar som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding) 

Källskatt Källskatt som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource) 

Ogrundade förmåner totalt  Totala ogrundade förmåner som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal) 

Återkrävda prestationer totalt Totala återkrävda prestationer som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för 
inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- 
och yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetslöshetsförsäkringspremie 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för 
inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift 

Totala återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för 
inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 
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2.5 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter 

På rapporten beräknas summauppgifter om anmälningar om förmånsuppgifter som prestationsbetalaren lämnat in. 
Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. 

Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.5.1 Uppgifter om materialbeställning 

2.5.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 614 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter 
(engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 24 
månader långt. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

På rapporten beaktas de anmälningar om förmånsuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag” finns inom det angivna tidsintervallet. 

 

2.5.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 
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Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 615 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter 
(stående beställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalaren. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

Om Månadstidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den månad som föregår den tidpunkt då 
rapporten bildats. 

Om Veckotidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den vecka (måndag-söndag) som föregår den 
tidpunkt då den senaste rapporten bildats. 

Om Dagstidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under det dygn som föregår den tidpunkt då den 
senaste rapporten bildats. 

 

2.5.2 Rapportens uppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om förmånsuppgifter som betalaren lämnat in. Om 
betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den 
angivna underorganisationen i uppgifterna om summan. 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt betalningsdag till rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika 
summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det intervall som angetts som 
hämtningsvillkor. 
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Sammandrags-/summauppgift Förklaring 

Antal anmälningar om förmånsuppgifter  Antalet anmälningar om förmånsuppgifter för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Antal anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportCount) 

Förmånsprestationer totalt Totala förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Avdrag från förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal) 

Avdrag från förmånsprestationer totalt Totala avdrag från förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer sammanlagt (BenefitDeductionTotal) 

Förskottsinnehållning Förskottsinnehållningar som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding) 

Källskatt Källskatt som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource) 

Ogrundade förmåner totalt  Totala ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal) 

Återkrävda prestationer totalt Totala återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal) 

Prestationer som återburits på eget initiativ 
totalt 

Totala prestationer som återburits på eget initiativ som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer som återburits på eget initiativ totalt (BenefitUnpromptedRefundTotal) 

Regressprestationer totalt Totala regressprestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal) 

Prestationer som anmälts som rättelse av 
betalning totalt 

Totala prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt 
(BenefitPaymentReallocationTotal) 

Dröjsmålsförhöjningar totalt Totala dröjsmålsförhöjningar som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal) 
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2.6 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomsttagare 

På rapporten beräknas summauppgifter per inkomsttagare om anmälningar om förmånsuppgifter som 
prestationsbetalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. 

Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.6.1 Uppgifter om materialbeställning 

2.6.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen (engångsbeställning) är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 616 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per 
inkomsttagare (engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 12 
månader långt. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

Förteckning över kunder som ska hämtas  (…/Subscription/IdCodeList): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/CodeListType F 1 Lista över inkomsttagare 

…/CodeItems/CodeItem   Inkomsttagare som är föremål för hämtningen. 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 
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…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

På rapporten beaktas de anmälningar om förmånsuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag” finns inom det angivna tidsintervallet. 

 

2.6.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen (stående beställning) är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning: 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 617 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per 
inkomsttagare (stående beställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalaren. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

Förteckning över kunder som ska hämtas  (…/Subscription/IdCodeList): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/CodeListType F 1 Lista över inkomsttagare 

…/CodeItems/CodeItem   Inkomsttagare som är föremål för hämtningen. 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter. 

…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter. 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter. 

Om Månadstidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den månad som föregår den tidpunkt då 
rapporten bildats. 
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Om Veckotidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den vecka (måndag-söndag) som föregår den 
tidpunkt då den senaste rapporten bildats. 

Om Dagstidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där 
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under det dygn som föregår den tidpunkt då den 
senaste rapporten bildats. 

 

2.6.2 Rapportens uppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar som betalaren lämnat in under det tidsintervall som 
motsvarar hämtningsvillkoren. Om betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, 
inkluderas enbart anmälningar av den angivna underorganisationen i uppgifterna om summan. Om inkomsttagarens 
identifierare utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, räknas summauppgifterna enbart för de angivna 
inkomsttagarna. 

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt inkomsttagare och betalningsdag till rapporten. Utifrån summauppgifterna 
enligt betalningsdag för inkomsttagarna räknar man de totala summorna enligt inkomsttagare under det tidsintervall 
som angetts som hämtningsvillkor. 

Sammandrags-/summauppgift Förklaring 

Förmånsprestationer totalt Totala förmånsprestationer som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal) 

Avdrag från förmånsprestationer totalt Totala avdrag från förmånsprestationer som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Avdrag från förmånsprestationer totalt (BenefitDeductionTotal) 

Förskottsinnehållning Förskottsinnehållningar som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding) 

Källskatt Källskatt som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource) 

Ogrundade förmåner totalt  Totala ogrundade förmåner som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal) 

Återkrävda prestationer totalt Totala återkrävda prestationer som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal) 

Prestationer som återburits på eget initiativ 
totalt 

Totala prestationer som återburits på eget initiativ som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer som returnerats på eget initiativ sammanlagt 
(BenefitUnpromptedRefundTotal) 

Regressprestationer sammanlagt Regressprestationer som anmälts för inkomsttagaren sammanlagt. 
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal) 

Prestationer som anmälts som rättelse av 
betalning totalt 

Totala prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt 
(BenefitPaymentReallocationTotal) 

Dröjsmålsförhöjningar totalt Totala dröjsmålsförhöjningar som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal) 
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2.7 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter 

Uppgifter om antalet material och anmälningar vilka prestationsbetalaren lämnat in räknas till rapporten. Rapporten 
är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.7.1 Uppgifter om materialbeställningen 

2.7.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 608 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter 
(engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar. 
Ett hämtningsintervall för ändringar kan anges. Intervallet får vara 
högst 24 månader långt. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 
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…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

I rapporten beaktas material jämte de anmälningar som ingår i dessa vilket lagrats i inkomstregistret under 
granskningsperioden (hämtningsintervallet för ändringar). 

 

2.7.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning: 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 609 Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter 
(stående beställning) 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
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Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 

…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

Om Månadstidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten det material som registrerats i inkomstregistret 
under månaden innan den tidpunkt då rapporten bildades. 

Om Veckotidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten det material som registrerats i inkomstregistret 
under den senaste veckan (måndag-söndag) innan den tidpunkt då rapporten bildades. 

Om Dagstidtabell angetts för beställningen, beaktas på rapporten det material som registrerats i inkomstregistret 
under det senaste dygnet innan den tidpunkt då rapporten bildades. 

 

2.7.2 Rapportens uppgifter 

Rapporten innehåller summauppgifter från de material som betalaren lämnat in under det tidsintervall som motsvarar 
hämtningsvillkoren. I beräkningen av antalet material och anmälningar om inkomstuppgifter beaktas följande material 
jämte anmälningar som ingår i dessa: 

• Material som innehåller anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och 
anmälningar om förmånsuppgifter (materialtyper 100, 101, 102). På rapporten beaktas det material där 
materialets ägare utgörs av Betalare, som angetts som hämtningsvillkor. Om betalarens underorganisation 
angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten enbart det material som lämnats in för den angivna 
underorganisationen. 

• Material som innehåller makulering av anmälningar om löneuppgifter, makulering av arbetsgivarens separata 
anmälningar och makulering av anmälningar om förmånsuppgifter (materialtyperna 105, 106, 107). På 
rapporten beaktas det material där materialets ägare utgörs av Betalare, som angetts som hämtningsvillkor. 
Om betalarens underorganisation angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten enbart det 
makuleringsmaterial som hänför sig till den angivna underorganisationens anmälningar. 

• Material som innehåller makulering av material som innehåller anmälningar om löneuppgifter, 
arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter (materialtyperna 109, 110, 111). 
På rapporten beaktas det material där materialets ägare utgörs av Betalare, som angetts som 
hämtningsvillkor. Om betalarens underorganisation angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten 
enbart det makuleringsmaterial som hänför sig till den angivna underorganisationens anmälningar. 

• Material som innehåller materialbeställningar (materialtyp 103), där materialets ägare är Betalare, som 
angetts som hämtningsvillkor. Hämtningsvillkoret Betalarens underorganisation beaktas inte tillsvidare. 

• Material som innehåller makulering av en materialbeställning (materialtyp 108), där materialets ägare är 
Betalare, som angetts som hämtningsvillkor. Hämtningsvillkoret Betalarens underorganisation beaktas inte 
tillsvidare. 

• Makuleringsmaterial av material som innehåller en materialbeställning (materialtyp 112), där materialets 
ägare är Betalare, som angetts som hämtningsvillkor. Hämtningsvillkoret Betalarens underorganisation 
beaktas inte tillsvidare. 

• Material som innehåller meddelanden (materialtyp 104), där materialets ägare är Betalare, som angetts som 
hämtningsvillkor. Hämtningsvillkoret Betalarens underorganisation beaktas inte tillsvidare. 
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2.7.2.1 Antalet material 

På rapporten räknas antalet material enligt materialets typ och leveranskanal (totalbelopp under 
granskningsperioden): 

Uppgift Förklaring 

Typ av material Typ av material enligt koduppsättningen DeliveryDataType. 

Leveranskanal Leveranskanal enligt koduppsättningen DeliveryToIRChannelCode. 
Med rapport avses följande leveranskanaler: 

• Web Service, asynkronisk 

• Web Service, i realtid 

• SFTP 

• E-tjänst, laddningstjänsten 

Antalet material Antalet material som lämnats in under granskningsperioden.  

Antalet omfattar det material som registrerats i inkomstregistret under granskningsperioden. I antalet räknas 
såväl det gällande som det makulerade materialet. 

 

2.7.2.2 Antalet anmälningar om inkomstuppgifter 

På rapporten räknas enligt leveranskanal nedan beskrivna uppgifter (totalbelopp under granskningsperioden): 

Uppgift Förklaring 

Antalet anmälningar om 
löneuppgifter, nya anmälningar 

Antalet omfattar olika versioner av anmälningar om löneuppgifter vilka registrerats i inkomstregistret, vars Typ 
av åtgärd (ActionCode) = ”Ny anmälan”. 
Anmälningsversionen räknas in i antalet, även om det redan ersatts eller makulerats. 

Antalet anmälningar om 
löneuppgifter, ersättande 
anmälningar 

Antalet omfattar olika versioner av anmälningar om löneuppgifter vilka registrerats i inkomstregistret, vars Typ 
av åtgärd (ActionCode) = ”Ersättande anmälan”. 
Anmälningsversionen räknas in i antalet, även om det redan ersatts eller makulerats. 

Antalet anmälningar om 
löneuppgifter, anmälningar som 
ska makuleras 

Antalet omfattar de versioner av anmälningar om löneuppgifter vilka registrerats i inkomstregistret under 
granskningsperioden och ska makuleras. 

Antalet anmälningar om 
löneuppgifter, alla totalt 

Totalt antal versioner av anmälningar om löneuppgifter som är nya, ersättande och ska makuleras. 

Antalet arbetsgivarens separata 
anmälningar, nya anmälningar 

Antalet omfattar olika versioner av arbetsgivarens separata anmälningar som registrerats i inkomstregistret 
under granskningsperioden, vars Typ av åtgärd (ActionCode) = ”Ny anmälan”. 
Anmälningsversionen räknas in i antalet, även om det redan ersatts eller makulerats. 

Antalet arbetsgivarens separata 
anmälningar, ersättande 
anmälningar 

Antalet omfattar olika versioner av arbetsgivarens separata anmälningar som registrerats i inkomstregistret 
under granskningsperioden, vars Typ av åtgärd (ActionCode) = ”Ersättande anmälan”. Anmälningsversionen 
räknas in i antalet, även om det redan ersatts eller makulerats. 

Antalet arbetsgivarens separata 
anmälningar, anmälningar som ska 
makuleras 

Antalet omfattar de versioner av arbetsgivarens separata anmälningar vilka registrerats i inkomstregistret under 
granskningsperioden och ska makuleras. 

Antalet arbetsgivarens separata 
anmälningar, alla totalt 

Totalt antal versioner av arbetsgivarens separata anmälningar som är nya, ersättande och ska makuleras. 

Antalet anmälningar om 
förmånsuppgifter, nya anmälningar 

Antalet omfattar olika versioner av anmälningar om förmånsuppgifter vilka registrerats i inkomstregistret, vars 
Typ av åtgärd (ActionCode) = ”Ny anmälan”. 
Anmälningsversionen räknas in i antalet, även om det redan ersatts eller makulerats. 

Antalet anmälningar om 
förmånsuppgifter, ersättande 
anmälningar 

Antalet omfattar olika versioner av anmälningar om förmånsuppgifter vilka registrerats i inkomstregistret, vars 
Typ av åtgärd (ActionCode) = ”Ersättande anmälan”. 
Anmälningsversionen räknas in i antalet, även om det redan ersatts eller makulerats. 

Antalet anmälningar om 
förmånsuppgifter, anmälningar 
som ska makuleras 

Antalet omfattar de versioner av anmälningar om förmånsuppgifter vilka registrerats i inkomstregistret under 
granskningsperioden och ska makuleras. 

Antalet anmälningar om 
förmånsuppgifter, alla totalt 

Totalt antal versioner av anmälningar om förmånsuppgifter som är nya, ersättande och som ska makuleras. 

Leveranskanal Leveranskanal enligt koduppsättningen DeliveryToIRChannelCode. 
Med rapport avses följande distributionskanaler: 

• Web Service, asynkronisk 

• Web Service, i realtid 
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• SFTP 

• E-tjänst, laddningstjänsten 

• E-tjänst, användargränssnittet 

• Papperskommunikation 
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2.8 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar 

På rapporten visas sammandragsuppgifter om upptäckta fel i de anmälningar som betalaren lämnat in. 
Sammandragsuppgifterna gäller anmälningar som lämnats in via ett tekniskt gränssnitt, laddningstjänsten eller på 
pappersblankett. Rapporten är avsedd för betalarna för att följa upp fel i anmälningen. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.8.1 Uppgifter om materialbeställningen 

2.8.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 610 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar 
(engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Ett intervall för målperioden kan anges. Intervallet får vara högst 24 
månader långt. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 
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…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

Med rapport avses följande anmälningar: 

• Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter 
(nya, ersättande, som ska makuleras), vilka tagits emot under det tidsintervall som angetts i inkomstregistret 
(tidpunkten för mottagande av materialet finns mellan den första dagen av den första månaden – den sista 
dagen av den sista månaden i intervallet för målperioden). 

2.8.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning: 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 611 Sammandrag över fel som observerats i anmälningar (stående 
beställning) 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Betalare. 
Endast en betalare kan anges. 

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av betalarens underorganisations identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
betalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  14 Typ av betalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättning PayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för betalarens underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens 
underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
löneuppgifter. 

…/ParameterType  15 Identifierare för betalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av betalarens 
underorganisations identifierare. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations 
identifierare. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för 
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förmånsbetalarens underorganisation har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 

…/ParameterType  21 Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare. 

…/Value   Koduppsättningen BenefitPayerSubOrgType. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens 
underorganisation. 
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av 
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts. 
Endast ett värde kan anges. 
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om 
förmånsuppgifter. 

…/ParameterType  22 Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation. 

…/Value   Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens 
underorganisations identifierare. 

Om en Månadstidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter 
(nya, ersättande, som ska makuleras), vilka tagits emot (mottagningstidpunkt för materialet) under den 
månad som föregått den tidpunkt då rapporten bildats. 

Om en Veckotidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter 
(nya, ersättande, som ska makuleras), vilka tagits emot (mottagningstidpunkt för materialet) under den 
senaste veckan (måndag-söndag) innan den tidpunkt då den senaste rapporten bildats. 

Om en Dagstidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter 
(nya, ersättande, som ska makuleras), vilka tagits emot (mottagningstidpunkt för materialet) under den 
senaste månaden innan den tidpunkt då den senaste rapporten bildats. 

2.8.2 Rapportens uppgifter 

2.8.2.1 Anmälningar om löneuppgifter 

På rapporten räknas det sammanlagda antalet felaktiga anmälningar om löneuppgifter under granskningsperioden i 
det material som mottagits i inkomstregistret samt antalet fel enligt typ vilka upptäckts i anmälningarna om 
löneuppgifter. Om betalarens underorganisation angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten enbart det 
material som lämnats in för den angivna underorganisationen. 

Uppgift Förklaring 

Antalet felaktiga anmälningar om 
löneuppgifter 

Antalet felaktiga (förkastade) anmälningar om löneuppgifter vilka mottagits i inkomstregistret under 
granskningsperioden. I antalet beaktas anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet, 
laddningstjänsten och på pappersblankett. 

Feltyp Inkomstregistrets felkod (enligt dokumentet Koduppsättningar - Felkoder). 

Antal fel Antalet fel enligt feltypen i de anmälningar om löneuppgifter som tagits emot i inkomstregistret under 
granskningsperioden. 

 

2.8.2.2 Arbetsgivarens separata anmälningar 

På rapporten räknas det sammanlagda antalet felaktiga arbetsgivarens separata anmälningar under 
granskningsperioden i det material som mottagits i inkomstregistret samt antalet fel enligt typ vilka upptäckts i 
arbetsgivarens separata anmälningar: 

Uppgift Förklaring 

Antalet felaktiga arbetsgivarens 
separata anmälningar 

Antalet felaktiga (förkastade) arbetsgivarens separata anmälningar vilka mottagits i inkomstregistret under 
granskningsperioden. I antalet beaktas anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet, 
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laddningstjänsten och på pappersblankett. 

Feltyp Inkomstregistrets felkod (enligt dokumentet Koduppsättningar - Felkoder). 

Antal fel Antalet fel enligt feltypen i arbetsgivarens separata anmälningar som tagits emot i inkomstregistret under 
granskningsperioden. 

 

2.8.2.3 Anmälningar om förmånsuppgifter 

På rapporten räknas det sammanlagda antalet felaktiga anmälningar om förmånsuppgifter under granskningsperioden 
i det material som mottagits i inkomstregistret samt antalet fel enligt typ vilka upptäckts i anmälningarna om 
förmånsuppgifter. Om betalarens underorganisation angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten enbart det 
material som lämnats in för den angivna underorganisationen. 

Uppgift Förklaring 

Antalet felaktiga anmälningar om 
förmånsuppgifter 

Antalet felaktiga (förkastade) anmälningar om förmånsuppgifter vilka mottagits i inkomstregistret under 
granskningsperioden. I antalet beaktas anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och 
laddningstjänsten. 

Feltyp Inkomstregistrets felkod (enligt dokumentet Koduppsättningar - Felkoder). 

Antal fel Antalet fel enligt feltypen i de anmälningar om förmånsuppgifter som tagits emot i inkomstregistret under 
granskningsperioden. 
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2.9 Betalarens åtkomstlogguppgifter 

På rapporten visas uppgifter om åtgärder som vidtagits av användare hos betalarens organisation i inkomstregistrets 
e-tjänst. Rapporten är avsedd för betalarna för att följa upp användning av e-tjänsten. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder 
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren. 

 

2.9.1 Uppgifter om materialbeställningen 

2.9.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 612 Betalarens åtkomstlogguppgifter 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. Ett intervall för målperioden 
kan anges. Intervallet får vara högst 3 månader långt. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 

…/ParameterType  11 Partens identifierare. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Användarnamn. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  19 Användarnamn 

På rapporten beaktas åtgärder som vidtagits i inkomstregistrets e-tjänst: 

• Åtgärder som vidtagits av användare hos betalarens organisation, vilka utförts under intervallet enligt det 
givna hämtningsvillkoret (tidpunkten för åtgärden finns mellan den första dagen av den första månaden – 
den sista dagen av den sista månaden i intervallet för målperioden). Om Användarnamn angetts som 
hämtningsvillkor i rapporten, beaktas enbart de åtgärder som den angivne användaren vidtagit. 

  

2.9.2 Rapportens uppgifter 

På rapporten visas följande uppgifter enligt åtgärd: 

Uppgift Förklaring 

Tidpunkten för bildandet av 
loggaktiviteten 

Datum och klockslag, då användaren utförde åtgärden i e-tjänsten. 

Användare Användarnamn för den användare som utfört en åtgärd. 

Åtgärd Användarens åtgärd som vidtagits i e-tjänsten, utifrån vilken loggaktiviteten har bildats (uppgift enligt 
LogActivityType-koduppsättningen). 

Vy i e-tjänsten Vy i e-tjänsten, där de åtgärder som utförts i vyn har använts för att bilda loggaktiviteten. 

Målen för åtgärderna En åtgärd kan ha flera mål, på rapporten visas alla mål. 
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Kund Om målet för åtgärden är en kund, visas följande uppgifter: 

• Mål för åtgärden: Kund 

• Kundens identifierare. 

• Om identifieraren är en annan än en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, visas därtill 
typ av kundens identifierare, landskoden för identifieraren och landets namn. 

Anmälan om inkomstuppgifter Om målet för åtgärden är en anmälan om inkomstuppgifter, visas följande uppgifter: 

• Mål för åtgärden: Anmälan om inkomstuppgifter 

• Typ av anmälan om inkomstuppgifter (uppgift enligt koduppsättningen ReportType) 

• Betalarens anmälningsreferens 

• Inkomstregistrets anmälningsreferens 

• Anmälningens versionsnummer 

Meddelande Om målet för åtgärden är ett meddelande, visas följande uppgifter: 

• Mål för åtgärden: Meddelande 

• Avsändarens meddelandereferens 

• Inkomstregistrets meddelandereferens 

Huvudbeställning Om målet för åtgärden är en huvudbeställning, visas följande uppgifter: 

• Mål för åtgärden: Huvudbeställning 

• Beställarens huvudbeställningsreferens 

• Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens 

Material som lämnats till 
inkomstregistret 

Om målet för åtgärden är material som lämnats in till inkomstregistret, visas följande uppgifter: 

• Mål för åtgärden: Material som lämnats in till inkomstregistret 

• Typ av material (uppgift enligt koduppsättningen DeliveryDataType) 

• Ägarens materialreferens 

• Inkomstregistrets materialreferens 

Annat mål Om tilläggsuppgifter registrerats för åtgärden (till exempel sökvillkoren i samband med sökning), visas de på 
rapporten: 

• Målets namn (till exempel sökvillkor) 

• Målets värde (till exempel värdet på sökvillkoret) 
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3 INFORMATIONSANVÄNDARENS RAPPORTER 

3.1 Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar 

På rapporten visas sammandragsuppgifter om material som hämtats för informationsanvändare och de anmälningar 
och meddelanden som ingår i detta. Rapporten är avsedd för informationsanvändarna för uppföljningen av 
materialbeställningar och de hämtningar som gjorts utifrån dessa. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån informationsanvändarens materialbeställning och 
sänder rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för avhämtning av informationsanvändaren. 

 

3.1.1 Uppgifter om materialbeställningen 

3.1.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 700 Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar 
(engångsbeställning) 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Ett intervall för målperioden kan anges. Intervallet får vara högst 12 
månader långt. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod. 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 

…/ParameterType  11 Partens identifierare. 

På rapporten beaktas följande material: 

• Material som beställts av en part som angetts som hämtningsvillkor, vars kod för Typ av material finns mellan 
300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats från inkomstregistret med det 
angivna tidsintervallet (materialets hämtningstid finns mellan den första dagen av den första månaden – den 
sista dagen av den sista månaden i intervallet för målperioden. 

3.1.1.2 Stående beställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning: 
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Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 701 Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar 
(stående beställning) 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 

…/ParameterType  11 Partens identifierare. 

Om en Månadstidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Material som beställts av en part som angivits som hämtningsvillkor, där koden för Typ av material finns 
mellan 300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats ur inkomstregistret under 
den månad som föregått den tidpunkt då rapporten bildats. 

Om en Veckotidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Material som beställts av en part som angivits som hämtningsvillkor, där koden för Typ av material finns 
mellan 300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats ur inkomstregistret under 
den vecka (måndag-söndag) som föregått den tidpunkt då rapporten bildats. 

Om en Dagstidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Material som beställts av en part som angivits som hämtningsvillkor, där koden för Typ av material finns 
mellan 300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats ur inkomstregistret under 
det dygn som föregått den tidpunkt då rapporten bildats. 

3.1.2 Rapportens uppgifter 

Till rapporten räknas det antal material som hämtats ur inkomstregistret under granskningsperioden och antalet 
anmälningar och meddelanden enligt typ av material i det hämtade materialet: 

Uppgift Förklaring 

Typ av material Typ av material. 
Material vars koden för typ av material finns mellan 300 och 499 beaktas, med undantag för materialtyperna 
312 och 313. 

Antalet material Antalet material enligt materialtypen som hämtats från inkomstregistret under granskningsperioden. 

Antalet anmälningar Det sammanlagda antalet anmälningar i material av den materialtyp som ska granskas och hämtats från 
inkomstregistret under granskningsperioden.  
Uppgifter räknas inte för materialtyperna 309, 310, 405. 

Antalet meddelanden Det sammanlagda antalet meddelanden i material av den materialtyp som ska granskas och hämtats från 
inkomstregistret under granskningsperioden. 
Uppgiften räknas enbart för materialtyperna 309, 405. 
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3.2 Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter 

På rapporten visas uppgifter om åtgärder som vidtagits av användare hos informationsanvändarens organisation i 
inkomstregistrets e-tjänst. Rapporten är avsedd för informationsanvändarna för att följa upp användning av e-
tjänsten. 

Rapporten är i PDF-form. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån informationsanvändarens materialbeställning och 
sänder den till inkomstregistrets e-tjänst för avhämtning av informationsanvändaren. 

 

3.2.1 Uppgifter om materialbeställningen 

3.2.1.1 Engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 4 Laddningstjänst för filer 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värden Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 702 Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter 

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värden Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Ett intervall för målperioden kan anges. Intervallet får vara högst 3 
månader långt. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 

…/ParameterType  11 Partens identifierare. 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Användarnamn. 
Endast ett värde kan anges. 

…/ParameterType  19 Användarnamn 

På rapporten beaktas följande åtgärder som vidtagits i inkomstregistrets e-tjänst: 

• Åtgärder som vidtagits av användare hos informationsanvändarens organisation, vilka utförts under 
intervallet enligt det givna hämtningsvillkoret (tidpunkten för åtgärden finns mellan den första dagen av den 
första månaden – den sista dagen av den sista månaden i intervallet för målperioden). Om Användarnamn 
angetts som hämtningsvillkor i rapporten, beaktas enbart de åtgärder som den angivne användaren vidtagit. 

  

3.2.2 Rapportens uppgifter 

På rapporten visas samma uppgifter som på rapporten Betalarens rapporter/Betalarens åtkomstlogguppgifter. 


