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Versionshistoria 
 

Version Datum Beskrivning 

1.0 12.6.2017 Dokumentet har publicerats. 

1.01 31.8.2017 Förklaringen till det frivilliga hämtningsvillkoret ”Pensionsförsäkringslag” i hämtningen Anmälningar om 
löneuppgifter – arbetspensionsarrangemangnummer saknas har preciserats. 

1.02 14.11.2017 Skrivfelet har korrigerats i tjänsten Anmälningar om löneuppgifter – flera betalare, flera inkomsttagare i 
definitionen av  uppgifterna i …/SubscriptionParameters/IdCodeParameter –tietojen määrityksessä. 

1.03 29.1.2018 Korrigerat skrivfel: Saknad uppgift har lagts till i definitionen av 
…/SubscriptionParameters/IdCodeParameter/ParameterType Anmälningar om löneuppgifter – flera 
betalare, flera inkomsttagare. 
Kapitel 3.2 Ställföreträdande betalare, där hämtningsvillkoren för material i anslutning till situationer 
med ställföreträdande betalare har preciserats, har lagts till. 
Typerna för hämtningsvillkor för material som distribueras via WS-kanalen i realtid har uppdaterats så 
att de motsvarar ändringarna i schemat DataRequestToIR. 
Anmälningar om löneuppgifter – en inkomsttagare: Hämtningsintervall för ändringar har ändrats 
TimespanParameter => TimespanTimeParameter. 
Anmälningar om löneuppgifter – en betalare: Hämtningsintervall för ändringar har ändrats 
TimespanParameter => TimespanTimeParameter. 
Anmälningar om löneuppgifter – ett arbetspensionsarrangemangnummer: Hämtningsintervall för 
ändringar har ändrats TimespanParameter => TimespanTimeParameter. 
Arbetsgivarens separata anmälningar – en betalare: Hämtningsintervall för ändringar har ändrats 
TimespanParameter => TimespanTimeParameter. 
Arbetsgivarens separata anmälningar – ett arbetspensionsarrangemangnummer: Hämtningsintervall för 
ändringar har ändrats TimespanParameter => TimespanTimeParameter. 
Meddelanden skickade till part: Hämtningsintervall för ändringar har ändrats TimespanParameter => 
TimespanTimeParameter. 

1.04 9.4.2018 Kapitel 3.2 Ställföreträdande betalare (hämtningsvillkor för material i anslutning till situationer med 
ställföreträdande betalare) har preciserats ytterligare. 
Materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter har lagts till.  
Materialet Anmälningar om löneuppgifter – flera anmälningsreferenser har lagts till. 
Hämtningsvillkoret Intervall för frånvaro har lagts till materialet Anmälningar om löneuppgifter – flera 
inkomsttagare. 
Hämtningsvillkoret Intervall för frånvaro har lagts till materialet Anmälningar om löneuppgifter – flera 
betalare, flera inkomsttagare. 
Hämtningsvillkoret Intervall för frånvaro har lagts till materialet Anmälningar om löneuppgifter – en 
inkomsttagare. 

 3.1.2023
  

Uppgifterna om tillåtna beställare av materialet Sammandrag över betalarens löneuppgifter har 
preciserats i kapitel 6.12.  
Hänvisningen till schemaändringar i kapitel 2.2 har raderats som föråldrad information.  
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1 INLEDNING 

Detta dokument beskriver distribution av uppgifter ur inkomstregistret genom det tekniska gränssnittet och e-
tjänsten. I dokumentet presenteras de tjänster som sänder data via det tekniska gränssnittet på allmän nivå. 
Schemaformerna för material som distribueras från inkomstregistret beskrivs i separata dokument. 

För varje material beskrivs vilken aktör som kan beställa materialet (informationsanvändare/betalare) och vilka de 
möjliga kanalerna för beställning och distribution av materialet är.  

2 DATADISTRIBUTION FRÅN INKOMSTREGISTRET 

2.1 Kanaler för datadistribution 

Data kan distribueras från inkomstregistret via följande kanaler: 

 

E-tjänst Tekniskt gränssnitt

Webblankett
Web Service

i realtid

SFTP
asynkronisk

Laddningstjänst

Inkomstregistrets användare

På basis av 
material-

beställningen

 

Bild 1. Kanaler för datadistribution.  

Tjänsteanvändare kan hämta uppgifter från inkomstregistret med ärendehanteringstjänstens webblanketter och 
uppladdningstjänst enligt sina åtkomsträttigheter. Beställda material kan hämtas genom ärendehanteringstjänstens 
laddningstjänst. 

Uppgifter distribueras genom det tekniska gränssnittet med ett SFTP-gränssnitt samt med Web Service-tjänster i 
realtid. Beställda material kan hämtas genom SFTP-gränssnittet genom servicetjänsternas nedladdningstjänst. Med 
Web Service-tjänstebegäran i realtid kan man hämta avgränsade datamängder, t.ex. anmälningar om löneuppgifter 
för under en avgränsad tidsintervall för betalningsdagar för en inkomsttagare. Om Web Service-gränssnittet används i 
denna beskrivning också termen WS-gränssnittet. 

Dessutom sänds från inkomstregistret brev och rapporter utifrån ärendehanteringen på papper. 

2.2 Schemastrukturer 

Inkomstregistrets tekniska gränssnitt distribuerar material i XML-format. Schemastrukturerna för de olika materialen 
varierar enligt deras datainnehåll. 
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Scheman för datadistribution har presenterats i tabell 1. 

Uppgift som distribueras från inkomstregistret Schema 

Anmälan om löneuppgifter WageReportsFromIR 

Arbetsgivarens separata anmälan PayerSummaryReportsFromIR 

Meddelanden MessagesFromIR 

Loggdata LogDataFromIR 

Tabell 1. Scheman för datadistribution. 

2.3 Allmän struktur av material som innehåller anmälningar om löneuppgifter 

Strukturella skillnader mellan material med anmälningar om löneuppgifter till inkomstregistret och material med 
anmälningar om löneuppgifter från inkomstregistret har illustrerats på bild 2. I material som betalaren har sänt till 
inkomstregistret anges uppgifterna om materialet och betalningen (uppgifterna om löneutbetalningsperioden, 
uppgifterna om betalaren) endast en gång. Dessa uppgifter är gemensamma för alla anmälningar i materialet. 
Material med anmälningar om löneuppgifter som distribueras till dataanvändaren från inkomstregistret består 
vanligtvis av anmälningar som sänts till inkomstregistret som flera olika material. Därmed är uppgifterna om betalaren 
i de material som distribueras till dataanvändaren anmälningsspecifika. På samma sätt är de allmänna uppgifterna om 
materialet som distribueras till dataanvändaren anmälningsspecifika.  

I det material som distribueras till dataanvändaren finns materialspecifika allmänna data om uppgiftshämtningen med 
uppgifter om t.ex. hämtningstidpunkten, hämtningsparametrarna och hämtningsuppgifter i sammandrag. 

 

Material från avsändaren

Allmänna uppgifter om 
material

Anmälan om löneuppgifter

Uppgifter om betalning

Allmänna uppgifter om 
anmälan

Uppgifter om 
inkomsttagaren

Uppgifter om 
inkomstslag

Övriga uppgifter i 
anmälan

Material till användaren

Allmänna uppgifter om 
hämtningen

Anmälan om löneuppgifter

Uppgifter om betalning

Allmänna uppgifter om 
anmälan

Uppgifter om 
inkomsttagaren

Uppgifter om 
inkomstslag

Övriga uppgifter i 
anmälan

Allmänna uppgifter om 
material

In
k

o
m

s
tr

e
g

is
te

r

 

Bild 2. Allmän struktur av material som innehåller anmälningar om löneuppgifter.  
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2.4 Datadistribution genom SFTP-gränssnittet 

Principen för datadistribution genom SFTP-gränssnittet har illustrerats på bild 3. 

 

1
Inkomstregister

Sparar 
beställningen

Uppgiftsavsändare

Gör material-
beställningen

Hämtar 
materialet

2

Skapar 
materialet

Distribuerar 
materialet

Hämtnings-
tidtabell

Hämtning

Hämtnings-
tidtabell

Materialbeställning

SubscriptionsToIR

WageReportsFromIR
PayerSummaryReportsFromIR

MessagesFromIR
LogDataFromIR

 

Bild 3. Datadistribution genom SFTP-gränssnittet.  

Dataanvändaren gör en materialbeställning i inkomstregistret. Materialbeställningen kan skickas genom det tekniska 
tjänstegränssnittet eller sparas i ärendehanteringstjänsten. 

Inkomstregistret börjar hämta uppgifterna enligt den tidtabell som angetts på beställningen. Inkomstregistret skapar 
materialet och sparar det i inkomstregistret för hämtning. 

Dataanvändaren hämtar materialet enligt sin tidtabell. Dataanvändarens tidtabell för hämtningen ska anpassas till 
tidtabellen för materialhämtningen och tiden för skapandet av materialet i inkomstregistret ska beaktas. 
Dataanvändaren ska vara beredd på att försöka hämta materialet på nytt om det inte är färdigt vid den första 
hämtningen. 

Om materialbeställningen är en stående beställning, upprepas skapandet av materialet, dess distribution och 
hämtning regelbundet enligt tidtabellen. 
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2.5 Datadistribution genom Web Service-gränssnittet i realtid 

Principen för datadistributionen genom Web Service-gränssnittet i realtid har illustrerats på bild 4.  

 

1
Inkomstregister

Tar emot 
tjänstebegäran

Informationsanvändare

Skickar 
tjänstebegäran

Tar emot svaret

2

Processerar 
tjänstebegäran

Skapar svaret Svaret

Tjänstebegäran

DataRequestToIR

WageReportsFromIR
PayerSummaryReportsFromIR

MessagesFromIR

 

Bild 4. Datadistribution genom Web Service-gränssnittet i realtid.  

Dataanvändaren skickar en WS-tjänstebegäran i realtid till inkomstregistrets tekniska gränssnitt. WS-gränssnittet i 
realtid är avsett för användning vid situationer där databehovet är omedelbart och sporadiskt. Realtidstjänster kan 
användas t.ex. vid integreringen av dataanvändarens egen användargränssnittapplikation med inkomstregistrets 
tjänster för att kunna hämta aktuella data från inkomstregistret till dataanvändarens egen gränssnittsvy.  

Inkomstregistret tar emot tjänstebegäran, hämtar de uppgifter som begärts och skapar ett svar för den som skickat en 
tjänstebegäran. Dataanvändaren får ett svar på sin tjänstebegäran i realtid. 
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3 ALLMÄNT OM DATADISTRIBUTION 

3.1 Kundens identifieringsuppgifter 

Om man i materialbeställningen eller WS-tjänstebegäran anger inkomsttagarens finska personbeteckning som 
hämtningsvillkor, hämtas till materialet de anmälningar om löneuppgifter i vilka: 

• man som inkomsttagarens identifierare som hämtningsvillkor angett den finska personbeteckningen eller 

• man som inkomsttagarens identifierare angett ett sådant FO-nummer som i de grundläggande uppgifterna i 
inkomstregistret koppats till en finsk personbeteckning som angetts som hämtningsvillkor. 

På motsvarande sätt, om inkomsttagarens FO-nummer angetts som materialets hämtningsvillkor, hämtas till 
materialet de anmälningar om löneuppgifter i vilka man som inkomsttagarens identifierare angett ett FO-nummer 
eller en finsk personbeteckning som kopplats till den i inkomstregistret. 

Om man som hämtningsvillkor för ett material med anmälningar om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata 
anmälningar anger betalarens finska personbeteckning eller FO-nummer, hämtas anmälningarna till materialet enligt 
samma princip.  

3.2 Ställföreträdande betalare 

Om man i materialbeställningen eller WS-tjänstebegäran som hämtningsvillkor i material om anmälningar om 
löneuppgifter anger betalaren och i samband med materialinnehållet inte anger något annat, hämtas till materialet de 
anmälningar om löneuppgifter i vilka: 

• som betalare (Payer-datagruppen) har angetts den betalare som getts som hämtningsvillkor eller 

• som arbetsgivare (SubstitutePayer-datagruppen) har angetts den betalare som getts som hämtningsvillkor. 

3.3 Åtkomsträttigheter 

Inkomstregistret distribuerar data enligt dataanvändarnas åtkomsträttigheter. 

Dataanvändarens åtkomstprofiler och de datainnehåll som distribueras genom det tekniska gränssnittet i enlighet 
med dessa fastställs i inkomstregistrets åtkomsträttigheter. Åtkomstprofilerna ges namn och det datainnehåll som 
distribueras utifrån dem fastställs separat för varje part.  Antalet åtkomstprofiler per part är inte begränsat. För varje 
organisation som använder data kan utifrån användarorganisationens affärsprocesser och de åtkomsträttigheter som 
förknippas med dem fastställas ett nödvändigt antal åtkomstprofiler med olika innehåll. Material kan beställas enligt 
dessa åtkomstprofiler via det tekniska gränssnittet. 

För olika uppgiftshelheter definieras separata åtkomstprofiler. För datainnehållet av en anmälan om löneuppgifter och 
för datainnehållet av en arbetsgivares separata anmälning fastställs separata åtkomstprofiler som är specifika för varje 
part. 

Vid materialbeställning ska man ange identifieraren för den åtkomstprofil enligt vilken materialet ska hämtas. På 
motsvarande sätt ska man i en tjänstebegäran till Web Service-gränssnittet ange den åtkomstprofil enligt vilken 
materialet ska hämtas. 

Principen för åtkomstprofiler har illustrerats på bild 5. På bilden presenteras profilerna för 
löneuppgiftsanmälningarnas innehåll för användarorganisationerna A och B. Profilerna i detta exempel har ett 
förenklat datainnehåll. I profilen räknas upp de uppgifter som distribueras till användarorganisationen i enlighet med 
profilen. På bilden har användarorganisation A tre åtkomstprofiler, vilkas datainnehåll kan fritt fastställas inom ramen 
för organisationens åtkomsträttigheter. Två organisationer kan i princip ha en profil som har samma namn men vars 
innehåll har anpassats organisationsspecifikt (på bilden profil Z). 

Användarorganisationens åtkomsträttighet kan också påverkas av informationens innehåll. Till exempel värdet för 
orsakskoden för frånvaro som meddelas på anmälan om löneuppgifter påverkar huruvida orsakskoden distribueras till 
användarorganisationen, om orsakskoden ingår i den profil som tillämpas vid hämtningen.  
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Användarorganisation A

Profil Y

uppgift 1
uppgift 2
uppgift 3
uppgift 4
uppgift 5

Profil Z

uppgift 1
uppgift 3
uppgift 6

Profil X

uppgift 1
uppgift 2
uppgift 4

Användarorganisation B

Profil Q

uppgift 1
uppgift 2
uppgift 4

Profil Z

uppgift 1
uppgift 4
uppgift 5
uppgift 6

 

Bild 5. Utlämnande av uppgifter enligt åtkomstprofiler.  

Vilka uppgifter som utlämnas till en part påverkas dessutom av partspecifika begränsningar, som kan gälla t.ex. 
inkomsttagarens ålder. 

3.4 Uppgifternas specifikationsuppgifter 

3.4.1 Anmälan om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälan 

Betalaren specificerar anmälan om löneuppgifter med betalarens anmälningsreferens (ReportId). Betalarens 
anmälningsreferens specificerar alla anmälningar om löneuppgifter för en bestämd betalare. 

Inkomstregistret ger en anmälan om löneuppgifter en individuell inkomstregistrets anmälningsreferens (IRReportId). 
Inkomstregistrets anmälningsreferens specificerar alla anmälningar om löneuppgifter i inkomstregistret. Det 
rekommenderas att dataanvändaren använder inkomstregistrets anmälningsreferens som specificerande uppgift för 
anmälan om löneuppgifter i sitt eget system. 

Inkomstregistret markerar den nya anmälan om löneuppgifter med versionsnummer 1 (ReportVersion). De nya 
anmälans status är "Giltig". 

Uppgiften om anmälans om löneuppgifter version specificeras av inkomstregistrets anmälningsreferens och 
versionsnummer tillsammans. 

När betalaren administrerar uppgifterna i anmälan  om löneuppgifter och sänder en ersättande anmälan om 
löneuppgifter  i inkomstregistret, skapar inkomstregistret en ny version av anmälan och markerar den med ett 
versionsnummer som är ett nummer högre än numret för den version av anmälan om löneuppgifter som ska ersättas. 
Inkomstregistrets anmälningsreferens och betalarens anmälningsreferens är desamma som i den tidigare versionen av 
anmälan om löneuppgifter. Den nya anmälningsversionens status är "Giltig". 

När betalaren sänder en makulerande anmälan om löneuppgifter i inkomstregistret, skapar inkomstregistret en ny 
version av anmälan (som till innehållet motsvarar den tidigare anmälningsversionen) och markerar den med ett 
versionsnummer som är ett nummer högre än numret för den anmälan om löneuppgifter som makuleras. 
Inkomstregistrets anmälningsreferens och betalarens anmälningsreferens är desamma som i den tidigare versionen av 
anmälan om löneuppgifter. Statusen för den nya anmälningsversionen är "Makulerad". 

De tidigare anmälningsversionerna upprätthålls inte vid ersättning eller makulering. På detta sätt kan dataanvändaren 
beställa nya och ändrade  anmälningar om löneuppgifter från inkomstregistret t.ex. dagligen med en stående 
beställning, och inkomstregistret kan hämta anmälningsversioner som sänts till inkomstregistret med den tidsintervall 
som önskas. 

Statusen av anmälan om löneuppgifter samt identifieringsuppgifterna vid ersättning och makulering av anmälan har 
illustrerats på bild 6. 
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Versionsnummer = 1
Status = Giltig

Anmälan om löneuppgifter

Betalarens anmälningsreferens (ReportId)
Inkomstregistrets anmälningsreferens 

(IRReportId)
Versionsnummer = 2 (ReportVersion)

Status = Giltig (ReportStatus)

Versionsnummer = 1
Status = Giltig

Anmälan om löneuppgifter

Betalarens anmälningsreferens (ReportId)
Inkomstregistrets anmälningsreferens 

(IRReportId)
Versionsnummer = 2 (ReportVersion)

Status = Makulerad (ReportStatus)

Ersättning av anmälan Makulering av anmälan

 

Bild 6. Identifieringsuppgifter och versionsnumrering för anmälningar om löneuppgifter.  

Arbetsgivarens separata anmälningar processeras på samma sätt som anmälningar om löneuppgifter. Betalaren 
identifierar en ny anmälan om löneuppgifter med betalarens anmälningsreferens. Betalarens anmälningsreferens 
specificerar alla arbetsgivarens separata anmälningar för en bestämd betalare. 

Inkomstregistret ger anmälan en individuell inkomstregistrets anmälningsreferens. Inkomstregistrets 
anmälningsreferens specificerar alla arbetsgivarens separata anmälningar i inkomstregistret. Det rekommenderas att 
dataanvändaren använder inkomstregistrets anmälningsreferens som specificerande uppgift för arbetsgivarens 
separata anmälningar i sitt eget system. 

Hanteringen av arbetsgivarens separata anmälningar, versionsnumreringen och hanteringen av anmälningsstatus vid 
insändande av en ny anmälan samt ersättning och makulering av en anmälan sker på samma sätt som handläggningen 
av en anmälan om löneuppgifter. 

Vid överflyttning av en anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan till dataanvändarens eget 
system genom det tekniska gränssnittet ska dataanvändaren kontrollera om det redan finns en anmälan med samma 
inkomstregistrets anmälningsreferens i systemet. 

1. Om det inte finns en tidigare överflyttad anmälan med samma anmälningsreferens för inkomstregistret, 
sparar dataanvändaren anmälan. Versionsnumret för en anmälan som överflyttas kan vara större än 1 om 
anmälningen inte har tidigare hämtats till dataanvändaren och det har bildats flera versioner av anmälan i 
inkomstregistret. Versionsnumret kan vara större än 1 även i det fall att dataanvändaren inte haft 
åtkomsträttighet till anmälningens tidigare versioner. 

2. Om det finns en tidigare överflyttad anmälan med samma anmälningsreferens, ska dataanvändaren 
kontrollera att den anmälningsversion som överflyttas nu har ett större versionsnummer än den 
anmälningsversion som redan finns i användarens system.  

o Om versionsnumret är större, ska dataanvändaren spara den nya anmälningsversionen i sitt eget 
system (den nya versionen ersätter den gamla). 

o Om versionsnumret är lika stort (eller lägre), är versionen densamma som den version som 
överflyttats tidigare (en föråldrad version). Dataanvändaren ska inte spara versionen i sitt eget 
system. 

En anmälningsversion som inkomstregistret har skickat kan ha status "Giltig" eller "Makulerad". 

3.4.2 Meddelanden 

Inkomstregistret ger meddelandet individuella inkomstregistrets anmälningsreferensen (IRMessageId). 
Inkomstregistrets meddelandereferens specificerar alla meddelanden som sparats i inkomstregistret. 

Vid överflyttning av meddelanden genom det tekniska gränssnittet ska meddelandemottagaren kontrollera om det 
redan finns ett meddelande med samma meddelandereferens i mottagarens system. Om det redan finns ett 
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meddelande i systemet, behöver meddelandemottagaren inte spara meddelandet. Meddelandedata kan inte 
administreras i inkomstregistret. Data i ett tidigare överflyttat meddelande kommer därmed inte att ändras. 

3.4.3 Ärendehanteringstjänstens åtkomstloggdata 

Inkomstregistret specificerar loggaktiviteter i åtkomstloggen med inkomstregistrets loggaktivitetsreferens 
(IRLogEventId). 

När mottagaren flyttar loggaktiviteter till sitt eget system genom det tekniska gränssnittet ska mottagaren kontrollera 
om det redan finns loggaktiviteter med samma loggaktivitetsreferens i mottagarens system. Om loggaktiviteten redan 
finns i systemet, behöver mottagaren inte spara data eftersom användningsloggdata aldrig ändras. 

3.5 Härledda uppgifter 

Principen för datadistribution genom det tekniska gränssnittet är att inkomstregistret distribuerar data med det 
innehåll som datan hade då den mottogs i inkomstregistret (med beaktande av dataanvändarnas åtkomsträttigheter). 

I enlighet med denna princip distribuerar inkomstregistret inkomstuppgiftsanmälningarna till dataanvändarna med 
det innehåll som anmälningarna hade när de togs emot från betalarna. Inkomstregistret distribuerar inte andra 
uppgifter som härletts ur anmälningarna. Inkomstregistret summerar inte uppgifterna i anmälningarna i de material 
som distribueras genom det tekniska gränssnittet, utan dataanvändarna ska själva i sina egna processer skapa de 
summeringar och övriga härledda uppgifter som de behöver av den "rådata" som inkomstregistret distribuerat. De s.k. 
avstämningsdata som distribueras genom det tekniska gränssnittet kan emellertid även innehålla summerad data. 

3.6 Koduppsättningar 

Koduppsättningarna med anknytning till datainnehållet i meddelandena i det tekniska gränssnittet har beskrivits i 
separata dokument. 
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4 MATERIALBESTÄLLNING 

En materialbeställning består av en huvudbeställning och underbeställningar i anknytning till den. Antalet 
underbeställningar på en huvudbeställning är inte begränsad. På underbeställningen meddelas uppgifterna om det 
material som beställs och materialets hämtningsvillkor. Alla underbeställningar med anknytning till 
huvudbeställningen har samma giltighetstid och hämtas samtidigt. Vid varje hämtning skapas eget material för varje 
underbeställning. 

Strukturen av en materialbeställning har illustrerats på bild 7. 

 

hämtat material

Underbeställning 1

Materialtyp

Hämtningsvillkor

Underbeställning 2

Materialtyp

Hämtningsvillkor

Huvudbeställning
Beställarens huvudbeställningsreferens

Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens
Giltighetstid

Hämtningstidtabell

hämtat material
 

Bild 7. Struktur av materialbeställningar  

Sändning av en materialbeställning till inkomstregistret beskrivs i dokumentet "Tekniskt gränssnitt – Sändning av 
uppgifter till inkomstregistret". En materialbeställning sänds till inkomstregistret med schemat SubscriptionsToIR. 
Schemats innehåll beskrivs i dokumentet ”Sändning av uppgifter – Scheman – Materialbeställningar”. 

Inkomstregistret specificerar det hämtade materialet med inkomstregistrets hämtningsreferens (IRQueryId). Varje 
material som hämtats från inkomstregistret har en egen inkomstregistrets hämtningsreferens. Referensen finns med i 
namnet på den materialfil som hämtningen bildat.  
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5 MATERIAL SOM DISTRIBUERAS PÅ BASIS AV MATERIALBESTÄLLNINGEN 

I detta avsnitt beskrivs material som distribueras via det tekniska gränssnittet och som bildas utifrån en 
materialbeställning. 

I anslutning till presentationen av material beskrivs materialens allmänna hämtningsvillkor och deras tillämpning. 
Utöver de allmänna hämtningsvillkoren styrs hämtningen av de specifika villkoren och tilläggsvillkoren för respektive 
part (till exempel åtkomsträttigheter som gäller åldersgränser), som beskrivs i ett separat dokument. 

Kolumnen "F/O" i datatabellerna anger huruvida uppgiften eller hämtningsvillkoret är obligatoriskt på 
materialbeställningen för materialet i fråga. I denna beskrivning presenteras endast de dataelement i schemat för en 
materialbeställning som är väsentliga för att man ska kunna förstå hämtningsvillkoren. 

5.1 Anmälningar om löneuppgifter – alla inkomsttagare 

Anmälningarna om löneuppgifter för alla inkomsttagare hämtas till materialet. Till materialet hämtas nya och ändrade 
anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas med 
uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag". 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 300 Anmälningar om löneuppgifter – alla inkomsttagare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Det är möjligt att ge flera intervaller för betalningsdag (högst 20). 
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Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" registrerats under något av 
de intervall som angetts. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 
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5.2 Anmälningar om löneuppgifter – flera inkomsttagare 

Till materialet hämtas anmälningarna om löneuppgifter för de inkomsttagare som listats i beställningen. Till materialet 
hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan 
dessutom begränsas separat för varje inkomsttagare med uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag", intjäningsperioden och intervallet för frånvaro. 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 301 Anmälningar om löneuppgifter– flera inkomsttagare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Förteckning över kunder som ska hämtas (IdCodeList): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/CodeListType O 1 Lista över inkomsttagare 

…/CodeItems/CodeItem   Inkomsttagare som ingår i hämtningen. 
På beställningen anges ett CodeItem-element för varje inkomsttagare 
som ingår i hämtningen. 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Intervaller för betalningsdag anges separat för varje inkomsttagare. En 
inkomsttagare kan tilldelas högst 20 intervaller. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för inkomsttagare för vilka 
"Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" registrerats 
under något av de intervaller som angetts som hämtningsvillkor. 
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…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för intjäningsperiod. 
Intervaller för intjäningsperiod anges separat för varje inkomsttagare. En 
inkomsttagare kan tilldelas högst 20 intervaller. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar om löneuppgifter för 
inkomsttagaren för vilka man angett en intjäningsperiod som helt eller 
delvis ingår i den intervall för intjäningsperiod som angetts som 
hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  5 Intervall för intjäningsperiod 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för frånvaro. 
Intervall för frånvaro anges separat för varje inkomsttagare. En 
inkomsttagare kan tilldelas högst 20 intervaller. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar av inkomsttagare i vilka någon av 
följande tidsperioder ingår helt eller delvis i den intervall för frånvaro 
som angetts som hämtningsvillkor. 

• Startdatum för anmälningsperioden för frånvaron - Slutdatum för 
anmälningsperioden för frånvaron 

• Oavlönad frånvaro Startdatum för frånvaroperiod - Slutdatum för 
frånvaroperiod 

• Avlönad frånvaro Startdatum för frånvaroperiod - Slutdatum för 
frånvaroperiod 

…/ParameterType  18 Intervall för frånvaro 

 

Tillämpning av hämtningsvillkoren: 

Till materialet hämtas anmälningar om löneuppgifter som sänts till inkomstregistret under den angivna 
hämtningsintervallen för de inkomsttagare som omfattas av hämtningen. Om man som begränsning för en 
inkomsttagare angett både intervaller för betalningsdagen och intervaller för intjäningsperioden, hämtas till 
materialet de anmälningar  om löneuppgifter vars "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" infaller 
under någon av de intervaller för betalningsdag som angetts som hämtningsvillkor och som har en angiven 
intjäningsperiod som helt eller delvis ingår i någon av de intervaller för intjäningsperioden som angetts som 
hämtningsvillkor. 

Hämtningsvillkoret Intervall för frånvaro kombineras med övriga hämtningsvillkor på motsvarande sätt, dvs. det 
kombineras som en tilläggsbegränsning för övriga givna hämtningsvillkor. 
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5.3 Anmälningar om löneuppgifter – flera betalare 

Till materialet hämtas de anmälningar om löneuppgifter som sänts av de betalare som listats på beställningen. Till 
materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. 
Hämtningen kan dessutom begränsas betalarspecifikt med uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag" och med arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 302 Anmälningar om löneuppgifter– flera betalare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Förteckning över kunder som ska hämtas (IdCodeList): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/CodeListType O 2 Lista över betalare 

…/CodeItems/CodeItem   Betalare som är objekt för hämtningen. 
På beställningen anges ett CodeItem-element för varje betalare som 
ingår i hämtningen. 

…/IdType   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Intervaller för betalningsdag anges separat för varje betalare. En 
betalare kan tilldelas högst 20 intervaller. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" registrerats under något av 
de intervaller som angetts som hämtningsvillkor. 
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…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/SubscriptionParameters/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 
Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer anges separat för 
varje betalare. Det är möjligt att tilldela flera nummer till en betalare 
(högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar som har något av de 
försäkringsnummer för arbetsolycksfallsförsäkring som angetts som 
hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  8 Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 

 

Tillämpning av hämtningsvillkoren: Till materialet hämtas anmälningar om  löneuppgifter som sänts till 
inkomstregistret under den angivna förändringsintervallen för de betalare som omfattas av hämtningen. Om man som 
begränsning för en betalare angett både intervaller för betalningsdagen och försäkringsnummer för 
arbetsolycksfallsförsäkring, hämtas till materialet de anmälningar om  löneuppgifter vars "Prestationens betalningsdag 
eller annan anmälningsdag" infaller under någon av de intervaller för betalningsdag som angetts som hämtningsvillkor 
och som har ett försäkringsnummer för arbetsolycksfallsförsäkring som angetts som hämtningsvillkor. 
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5.4 Anmälningar om löneuppgifter – flera betalare, flera inkomsttagare 

Till materialet hämtas de av betalarna insända anmälningar om löneuppgifter som räknas upp på beställningen och för 
vilka de inkomsttagare som räknas upp på beställningen är inkomsttagare. Inkomsttagarna anges på beställningen 
betalarspecifikt. Man kan beställa för hämtning till materialet till exempel de löner som betalaren B1 betalat till 
inkomsttagarna I1 och I2 och de löner som betalaren B2 betalar till inkomsttagarna I3 och I4. Till materialet hämtas 
nya och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom 
begränsas betalar-inkomsttagarspecifikt med uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" och 
intervall för frånvaro. 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 303 Anmälningar om löneuppgifter – flera betalare, flera inkomsttagare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Förteckning över kunder som ska hämtas (IdCodeList): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/CodeListType O 2 Lista över betalare 

…/CodeItems/CodeItem   Betalare-inkomsttagare-par som ingår i hämtningen. 
På beställningen anges ett CodeItem-element för varje betalare-
inkomsttagare som ingår i hämtningen. 

…/IdType   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/SubscriptionParameters/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Inkomsttagare. 
Till materialet hämtas de anmälningar som betalaren skickat till 
inkomsttagaren. 
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…/ParameterType  7 Inkomsttagare 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Intervaller för betalningsdag anges separat för varje betalare-
inkomsttagare. Ett betalare-inkomsttagare-par kan tilldelas högst 20 
intervaller. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar som betalaren skickat till 
inkomsttagaren för vilka "Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag" registrerats under något av de intervaller som angetts 
som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för frånvaro. 
Intervaller för frånvaro anges separat för varje betalare-inkomsttagare. 
Ett betalare-inkomsttagare-par kan tilldelas högst 20 intervall. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar som betalaren lämnat till 
inkomsttagaren i vilka någon av följande tidsperioder ingår helt eller 
delvis i den intervall för frånvaro som angetts som hämtningsvillkor: 

• Startdatum för anmälningsperioden för frånvaron - Slutdatum för 
anmälningsperioden för frånvaron 

• Oavlönad frånvaro Startdatum för frånvaroperiod - Slutdatum för 
frånvaroperiod 

• Avlönad frånvaro Startdatum för frånvaroperiod - Slutdatum för 
frånvaroperiod 

…/ParameterType  18 Intervall för frånvaro 
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5.5 Anmälningar om löneuppgifter – flera arbetspensionsanstalter 

Till materialet hämtas de anmälningar om löneuppgifter där arbetspensionsanstaltens bolagskod är någon av de 
identifierare som angetts på beställningen. Till materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till 
inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas med uppgiften "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag", varvid begränsningen gäller alla arbetspensionsanstalter som angetts på 
beställningen. 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 304 Anmälningar om löneuppgifter – flera arbetspensionsanstalter 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/ValueParameter O  Hämtningsvillkor Arbetspensionsanstaltens bolagskod. 
Det är möjligt att ange flera arbetspensionsanstaltens bolagskoder 
(högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar där uppgiften 
"Arbetspensionsanstaltens bolagskod” är en av de bolagskoder som 
angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  10 Arbetspensionsanstaltens bolagskod 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Det är möjligt att ge flera intervaller för betalningsdag (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" finns i något av de intervaller 
som angetts som hämtningsvillkor. 
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…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 
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5.6 Anmälningar om löneuppgifter – arbetspensionsarrangemangnummer saknas 

Till materialet hämtas de anmälningar om löneuppgifter som inte har inkomsttagarens 
arbetspensionsarrangemangnummer. Till materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till 
inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas med uppgiften "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" och med uppgiften "Pensionsförsäkringslag". 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 305 Anmälningar om löneuppgifter – arbetspensionsarrangemangnummer 
saknas 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Det är möjligt att ge flera intervaller för betalningsdag (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" finns i något av de intervaller 
som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Pensionsförsäkringslag. 
Endast en pensionsförsäkringslag kan anges. 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Pensionsförsäkringslag" 
har angetts som hämtningsvillkor. 
Hämtningsvillkoret kan användas som tilläggsbegränsning om man 
endast vill hämta anmälningar om löneuppgifter som har markeringen 
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"LFöPL" eller "FöPL". 

…/ParameterType  12 Pensionsförsäkringslag 
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5.7 Anmälningar om löneuppgifter – flera anmälningsreferenser 

Till materialet hämtas de anmälningar om löneuppgifter där inkomstregistrets anmälningsreferens är någon av de 
referenser som angetts på beställningen. 

Materialet skapas enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution - 
Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 314 Anmälningar om löneuppgifter – flera anmälningsreferenser 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/ValueParameter O  Hämtningsvillkor Inkomstregistrets anmälningsreferens. 
Det är möjligt att ange flera av Inkomstregistrets anmälningsreferenser 
(högst 200). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar där "Inkomstregistrets 
anmälningsreferens” är en av de som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  17 Inkomstregistrets anmälningsreferens 
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5.8 Arbetsgivarens separata anmälningar – alla betalare 

Till materialet hämtas de arbetsgivarens separata anmälningar som sänts in av alla betalare. Till materialet hämtas nya 
och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom 
begränsas med anmälningens målperiod. 

Materialet skapas enligt schemat PayerSummaryReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 306 Arbetsgivarens separata anmälningar – alla betalare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Det är möjligt att ange flera intervaller för målperioden (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar, för vilka den målperiod som 
angetts ingår helt eller delvis i något av de intervaller under målperioden 
som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 
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5.9 Arbetsgivarens separata anmälningar – flera betalare 

Till materialet hämtas de arbetsgivarens separata anmälan som sänts in av de betalare som listats på beställningen. 
Till materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. 
Hämtningen kan dessutom begränsas betalarspecifikt med anmälningens målperiod och 
arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 

Materialet skapas enligt schemat PayerSummaryReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 307 Arbetsgivarens separata anmälningar – flera betalare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Förteckning över kunder som ska hämtas (IdCodeList): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/CodeListType O 2 Lista över betalare 

…/CodeItems/CodeItem   Betalare som är objekt för hämtningen. 
På beställningen anges ett CodeItem-element för varje betalare som 
ingår i hämtningen. 

…/IdType   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/SubscriptionParameters/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Målperiod. 
Intervallen för målperioden anges separat för varje betalare. Det är 
möjligt att tilldela flera intervaller till en betalare (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar, för vilka den målperiod som 
angetts ingår helt eller delvis i något av de intervaller för målperioden 
som angetts som hämtningsvillkor. 



 Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 28 (44) 
    

 

 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/SubscriptionParameters/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 
Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer anges separat för 
varje betalare. Det är möjligt att tilldela flera nummer till en betalare 
(högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar som har något av de 
försäkringsnummer för arbetsolycksfallsförsäkring som angetts som 
hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  8 Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 

 
  



 Tekniskt gränssnitt – Datadistribution från inkomstregistret 29 (44) 
    

 

 

5.10 Arbetsgivarens separata anmälningar – flera arbetspensionsanstalter 

Till materialet hämtas de arbetsgivarens separata anmälningar där arbetspensionsanstaltens bolagskod är någon av de 
identifierare som angetts på beställningen. Till materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till 
inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas med anmälningens målperiod, 
varvid begränsningen gäller alla arbetspensionsanstalter som angetts på beställningen. 

Materialet skapas enligt schemat PayerSummaryReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts (Startögonblick för hämtningsintervall 
för ändringar – Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 308 Arbetsgivarens separata anmälningar – flera arbetspensionsanstalter 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/ValueParameter O  Hämtningsvillkor Arbetspensionsanstaltens bolagskod. 
Det är möjligt att ange flera arbetspensionsanstaltens bolagskoder 
(högst 20). 
Till materialet hämtas de anmälningar där uppgiften 
"Arbetspensionsanstaltens bolagskod” är en av de bolagskoder som 
angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  10 Arbetspensionsanstaltens bolagskod 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Det är möjligt att ange flera intervaller för målperioden (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar, för vilka den målperiod som 
angetts ingår helt eller delvis i något av de intervaller under målperioden 
som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 
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Tillämpning av avgränsningsvillkor: Som hämtningsvillkor har två bolagskoder för arbetspensionsanstalter, 
hämtningsintervallen för ändringar och två intervaller för målperioden angetts. Till materialet hämtas de 
arbetsgivarens separata anmälningar som skickats till inkomstregistret under den angivna hämtningsintervallen för 
ändringar för vilka målperioden helt eller delvis ingår i den som hämtningsvillkor angivna intervallen för målperioden 
och där någon av de bolagskoder för arbetspensionsanstalten som angetts på anmälningen har angetts som 
hämtningsvillkor.  
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5.11 Meddelanden skickade till part 

Till materialet hämtas de meddelanden vilkas mottagare är en part som angetts som hämtningsvillkor. Till materialet 
hämtas meddelanden som sparats i inkomstregistret under en viss intervall. 

Materialet skapas enligt schemat MessagesFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution – 
Scheman – Meddelanden". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de meddelanden som har sparats i 
inkomstregistret under den hämtningsintervall för ändringar som 
angetts (Startögonblick för hämtningsintervall för ändringar – 
Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 309 Meddelanden skickade till part 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 
 
Till materialet hämtas de meddelanden vilkas mottagare är en part som 
angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  11 Part 

…/IdType   Partens identifierare 

…/IdCode   Partens identifierare 

…/IdCountryCode   Partens identifierare 
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5.12 Loggdata om partens användares åtkomstlogg 

Till materialet hämtas åtkomstloggaktiviteter som gäller partens användares användning av ärendehanteringstjänsten. 
I materialet skickas inte loggaktiviteter som gäller uppgifter med utkaststatus, till exempel om sparning eller 
administration av ett meddelande med utkaststatus. Till materialet hämtas loggaktiviteter som sparats i 
inkomstregistret under en viss intervall. 

Materialet skapas enligt schemat LogDataFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet "Datadistribution – 
Scheman – Loggdata". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1, 2 Engångsbeställning, Stående beställning 

Startögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanStart) 

O  Hämtningen riktas till de loggaktiviteter som har sparats i 
inkomstregistret under den hämtningsintervall för ändringar som 
angetts (Startögonblick för hämtningsintervall för ändringar – 
Slutögonblick för hämtningsintervall för ändringar). 

Slutögonblicket för hämtningsintervallet för 
ändringar (ModifiedTimespanEnd) 

F  Kan endast ges en engångsbeställning. 
Om ett slutögonblick för hämtningsintervallet för ändringar inte har 
angetts för en engångsbeställning, används hämtningstidpunkten 
(datum och klockslag för hämtningen) som slutögonblick. 
För en stående beställning är hämtningstidpunkten slutögonblicket för 
hämtningsintervallet för ändringar. 

Uppgifter om underbeställning (Subscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 310 Loggdata om partens användares åtkomstlogg 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 
 
Till materialet hämtas de loggaktiviteter som gäller användningen av 
ärendehanteringstjänsten och där den part som användaren 
representerar är en part som angetts som sökvillkor. 

…/ParameterType  11 Part 

…/IdType   Partens identifierare 

…/IdCode   Partens identifierare 

…/IdCountryCode   Partens identifierare 
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5.13 Sammandrag över betalarens löneuppgifter 

I materialet distribueras summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som prestationsbetalaren lämnat in. 
Materialet är avsett för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter. Till materialet räknas 
summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som lämnats in till inkomstregistret inom ett bestämt intervall. 
Hämtningen kan dessutom begränsas med betalarens underorganisation och typ av anmälare. 

Materialet skapas enligt schemat WageReportSummaryFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter". 

 

5.13.1 Uppgifter om materialbeställning: engångsbeställning 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på materialbeställningen (engångsbeställning) är: 

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 1 Engångsbeställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription):  

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 312 Sammandrag över betalarens löneuppgifter 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/TimespanParameter O  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 12 
månader långt. 
Summauppgifter räknas för de anmälningar där ”Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns under det givna 
intervallet. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

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

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F/O  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/O  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. 
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…/ParameterType  16 Typ av anmälare. 
 

…/Value   Koduppsättning ReporterType. 

Om Typ av materialbeställning är Engångsbeställning, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns under det 
givna intervallet. 

 

5.13.2 Uppgifter om materialbeställning: stående beställning 

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

Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Distributionskanal (DeliveryChannelCode) O 1 SFTP 

Typ av materialbeställning (SubscriptionType) O 2 Stående beställning 

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning: 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 313 Sammandrag över betalarens löneuppgifter 

Materialets schemaversion 
(QueryDataSchemaVersion) 

O  Schemaversion enligt vilken materialet bildas. 

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

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

…/ParameterType  6 Betalarens identifierare 

…/ValueParameter F/O  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/O  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. 

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

• Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns under 
månaden före hämtningstidpunkten. 
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Om en Veckotidtabell har angetts för beställningen, beaktas följande anmälningar i rapporten: 

• Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns under den 
sista avslutade veckan (måndag–söndag) före hämtningstidpunkten. 

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

• Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” finns under det 
senast utgångna dygnet före hämtningstidpunkten. 
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6 MATERIAL SOM DISTRIBUERAS GENOM WEB SERVICE-GRÄNSSNITTET I 
REALTID 

I detta avsnitt beskrivs de material som distribueras från inkomstregistret via Web Service-gränssnittet i realtid. 

I anslutning till presentationen av material beskrivs materialens allmänna hämtningsvillkor och deras tillämpning. 
Utöver de allmänna hämtningsvillkoren styrs hämtningen av de specifika villkoren och tilläggsvillkoren för respektive 
part (till exempel åtkomsträttigheter som gäller åldersgränser), som beskrivs i ett separat dokument. 

Kolumnen "F/O" i datatabellerna anger huruvida uppgiften eller hämtningsvillkoret är obligatoriskt på tjänstebegäran 
för materialet i fråga. Schemat för begäran om tjänster beskrivs mer ingående i dokumentet "Sändning av uppgifter – 
Scheman – Tjänstebegäran". I denna beskrivning presenteras endast de dataelement i schemat som är väsentliga för 
att man ska kunna förstå hämtningsvillkoren. 

6.1 Anmälningar om löneuppgifter – en inkomsttagare 

Tjänsten returnerar anmälningarna om löneuppgifter för en inkomsttagare. Till materialet hämtas nya och ändrade 
anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas med 
uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag", intjäningsperiod och intervall för frånvaro. 

Tjänsten returnerar uppgifterna enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på begäran om tjänst är: 

Uppgifter om tjänstebegäran (DataRequest): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 400 Anmälningar om löneuppgifter – en inkomsttagare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Hämtningsvillkor (DataRequestParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Inkomsttagare. 
Endast en inkomsttagare kan anges. 

…/ParameterType  7 Inkomsttagare 

…/IdType   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Inkomsttagarens identifieringsuppgifter 

…/TimespanTimeParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar 
Ett enda hämtningsintervall för ändringar kan anges. 
Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Det är möjligt att ge flera intervaller för betalningsdag (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" finns i något av de intervaller 
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som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för intjäningsperiod. 
Det är möjligt att ange flera intervaller för intjäningsperiod (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar om löneuppgifter för vilka man 
angett en intjäningsperiod som helt eller delvis ingår i den intervall för 
intjäningsperiod som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  5 Intervall för intjäningsperiod 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för frånvaro. 
Det är möjligt att ange flera intervaller för frånvaro (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar, där någon av följande 
tidsperioder ingår helt eller delvis i något av de intervaller för frånvaro 
som angetts som hämtningsvillkor. 

• Startdatum för anmälningsperioden för frånvaron - Slutdatum för 
anmälningsperioden för frånvaron 

• Oavlönad frånvaro Startdatum för frånvaroperiod - Slutdatum för 
frånvaroperiod 

• Avlönad frånvaro Startdatum för frånvaroperiod - Slutdatum för 
frånvaroperiod 

…/ParameterType  18 Intervall för frånvaro 

 

Tillämpning av hämtningsvillkoren: 

Till materialet hämtas anmälningar om löneuppgifter som sänts till inkomstregistret under den angivna 
hämtningsintervall för ändringar för den inkomsttagare som omfattas av hämtningen. Om man som begränsning för 
en inkomsttagare angett både intervaller för betalningsdagen och intervaller för intjäningsperioden, hämtas till 
materialet de anmälningar  om löneuppgifter vars "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" infaller 
under någon av de intervaller för betalningsdag som angetts som hämtningsvillkor och som har en angiven 
intjäningsperiod som helt eller delvis ingår i någon av de intervaller för intjäningsperioden som angetts som 
hämtningsvillkor. 

Hämtningsvillkoret Intervall för frånvaro kombineras med övriga hämtningsvillkor på motsvarande sätt, dvs. det 
kombineras som en tilläggsbegränsning för övriga givna hämtningsvillkor. 
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6.2 Anmälningar om löneuppgifter – en betalare 

Tjänsten returnerar anmälningarna om löneuppgifter som skickats av en betalare. Till materialet hämtas nya och 
ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas 
med uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" och med arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer. 

Tjänsten returnerar uppgifterna enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på begäran om tjänst är: 

Uppgifter om tjänstebegäran (DataRequest): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 401 Anmälningar om löneuppgifter– en betalare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Hämtningsvillkor (DataRequestParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

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

…/ParameterType  6 Betalare 

…/IdType   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/TimespanTimeParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar 
Ett enda hämtningsintervall för ändringar kan anges. 
Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Det är möjligt att ge flera intervaller för betalningsdag (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" finns i något av de intervaller 
som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 
Det är möjligt att ange flera arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar som har något av de 
försäkringsnummer för arbetsolycksfallsförsäkring som angetts som 
hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  8 Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 

 

Tillämpning av avgränsningsvillkor: Som hämtningsvillkor har angetts betalaren, hämtningsintervallen för ändringar 
och två separata intervaller för betalningsdag samt arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. Till materialet 
hämtas anmälningar om löneuppgifter som den angivna betalaren lämnat in under det angivna hämtningsintervallet 
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för ändringar och för vilka "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" infaller på någondera av de 
angivna intervallerna för betalningsdag och för vilka arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnumret har angetts som 
hämtningsvillkor. 
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6.3 Anmälningar om löneuppgifter – ett arbetspensionsarrangemangnummer 

Tjänsten returnerar anmälningarna om löneuppgifter i anknytning till ett arbetspensionsarrangemangnummer. Till 
materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. 
Hämtningen kan dessutom begränsas med uppgiften "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag". 

Tjänsten returnerar uppgifterna enligt schemat WageReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Anmälningar av löneuppgifter". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på begäran om tjänst är: 

Uppgifter om tjänstebegäran (DataRequest): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 402 Anmälningar om löneuppgifter – ett 
arbetspensionsarrangemangnummer 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Hämtningsvillkor (DataRequestParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/ValueParameter O  Hämtningsvillkor Arbetspensionsarrangemangnummer. 
Endast ett arbetspensionsarrangemangnummer kan anges. 
Till materialet hämtas de anmälningar där inkomsttagarens 
arbetspensionsarrangemangnummer är ett nummer som angetts som 
hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  9 Arbetspensionsarrangemangnummer 

…/TimespanTimeParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar 
Ett enda hämtningsintervall för ändringar kan anges. 
Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag. 
Det är möjligt att ge flera intervaller för betalningsdag (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar för vilka "Prestationens 
betalningsdag eller annan anmälningsdag" registrerats under något av 
de intervall som angetts. 

…/ParameterType  4 Intervall för betalningsdag 

 

Tillämpning av avgränsningsvillkor: Som hämtningsvillkor har arbetspensionsarrangemangnumret, 
hämtningsintervallen för ändringar och två separata intervaller för betalningsdag angetts. Till materialet hämtas de 
anmälningar om löneuppgifter som sänts med det angivna arbetspensionsarrangemangnumret under den angivna 
hämtningsintervallen för ändringar för vilka "Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag" infaller på 
någondera av de intervaller för betalningsdag som angetts.  
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6.4 Arbetsgivarens separata anmälningar – en betalare 

Tjänsten returnerar arbetsgivarens separata anmälan som skickats av en betalare. Till materialet hämtas nya och 
ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. Hämtningen kan dessutom begränsas 
med anmälningens målperiod och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 

Tjänsten returnerar uppgifter enligt schemat PayerSummaryReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på tjänstebegäran är: 

Uppgifter om tjänstebegäran (DataRequest): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 403 Arbetsgivarens separata anmälningar – en betalare 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Hämtningsvillkor (DataRequestParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

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

…/ParameterType  6 Betalare 

…/IdType   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/IdCountryCode   Betalarens identifieringsuppgifter 

…/TimespanTimeParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar 
Ett enda hämtningsintervall för ändringar kan anges. 
Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Det är möjligt att ange flera intervaller för målperioden (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar, för vilka den målperiod som 
angetts ingår helt eller delvis i något av de intervaller under målperioden 
som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

…/ValueParameter F  Hämtningsvillkor Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 
Det är möjligt att ange flera arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar som har något av de 
försäkringsnummer för arbetsolycksfallsförsäkring som angetts som 
hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  8 Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 

 

Tillämpning av avgränsningsvillkor: Som hämtningsvillkor har angetts betalaren, hämtningsintervallen för ändringar 
och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. Till materialet hämtas de anmälningar som den angivna 
betalaren lämnat in under det angivna hämtningsintervallet för ändringar där målperioden helt eller delvis ingår som 
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hämtningsvillkor i det angivna intervallet för målperioden och där arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer 
angetts som ett hämtningsvillkor. 
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6.5 Arbetsgivarens separata anmälningar – ett arbetspensionsarrangemangnummer 

Tjänsten returnerar arbetsgivarens separata anmälan i anknytning till ett arbetspensionsarrangemangnummer. Till 
materialet hämtas nya och ändrade anmälningar som sänts till inkomstregistret under ett bestämt intervall. 
Hämtningen kan dessutom begränsas med anmälningens målperiod. 

Tjänsten returnerar uppgifter enligt schemat PayerSummaryReportsFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution - Scheman - Arbetsgivarens separata anmälningar". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på tjänstebegäran är: 

Uppgifter om tjänstebegäran (DataRequest): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 404 Arbetsgivarens separata anmälningar – ett 
arbetspensionsarrangemangnummer 

Åtkomstprofil (QueryProfile) O  Dataanvändarens åtkomstprofil utifrån vilken materialet hämtas. 

Hämtning av alla anmälningsversioner 
(IncludeAllVersions) 

O  Hämtningsvillkoret anger huruvida endast den senaste 
anmälningsversionen av varje anmälan som skickats till inkomstregistret 
under den angivna hämtningsintervallen för ändringar hämtas, eller om 
alla anmälningsversioner ska hämtas. 

Hämtningsvillkor (DataRequestParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/ValueParameter O  Hämtningsvillkor Arbetspensionsarrangemangnummer. 
Endast ett arbetspensionsarrangemangnummer kan anges. 
 
Till materialet hämtas de arbetsgivarens separata anmälningar där något 
av de av betalaren angivna arbetspensionsarrangemangnumren har 
angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  9 Arbetspensionsarrangemangnummer 

…/TimespanTimeParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar 
Ett enda hämtningsintervall för ändringar kan anges. 
 
Hämtningen riktas till de anmälningsversioner (nya, ersättande, 
makulerande) som har sparats i inkomstregistret under den 
hämtningsintervall som angetts. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

…/TimespanParameter F  Hämtningsvillkor Intervall för målperiod. 
Det är möjligt att ange flera intervaller för målperioden (högst 20). 
 
Till materialet hämtas de anmälningar, för vilka den målperiod som 
angetts ingår helt eller delvis i något av de intervaller under målperioden 
som angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  3 Intervall för målperiod 

 

Tillämpning av avgränsningsvillkor: Som hämtningsvillkor har arbetspensionsarrangemangnumret, 
hämtningsintervallen för ändringar och intervallen för målperioden angetts. Till materialet hämtas de arbetsgivarens 
separata anmälningar som lämnats in under det angivna hämtningsintervallet för ändringar för vilka målperioden helt 
eller delvis ingår som hämtningsvillkor i det angivna intervallet för målperioden och där något av de 
arbetspensionsarrangemangnummer som betalaren angett har angetts som hämtningsvillkor. 
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6.6 Meddelanden skickade till part 

Tjänsten returnerar de meddelanden vilkas mottagare är en part som angetts som hämtningsvillkor. Till materialet 
hämtas meddelanden som sparats i inkomstregistret under en viss intervall. 

Tjänsten returnerar uppgifter enligt schemat MessagesFromIR. Schemats innehåll beskrivs i dokumentet 
"Datadistribution – Scheman – Meddelanden". 

Materialtypspecifika uppgifter som ges på tjänstebegäran är: 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

Typ av material (QueryDataType) O 405 Meddelanden skickade till part 

Hämtningsvillkor (DataRequestParameters): 

Uppgift F/O Värde
n 

Förklaring 

…/IdCodeParameter O  Hämtningsvillkor Part. 
En part kan anges. 
Till materialet hämtas de meddelanden vilkas mottagare är en part som 
angetts som hämtningsvillkor. 

…/ParameterType  11 Part 

…/IdType   Partens identifierare 

…/IdCode   Partens identifierare 

…/IdCountryCode   Partens identifierare 

…/TimespanTimeParameter O  Hämtningsvillkor Hämtningsintervall för ändringar 
Ett enda hämtningsintervall för ändringar kan anges. 
 
Hämtningen riktas till de meddelanden som har sparats i 
inkomstregistret under den hämtningsintervall för ändringar som 
angetts. 

…/ParameterType  2 Hämtningsintervall för ändringar 

 


