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Versionshistoria 
 

Version Datum Beskrivning 

1.0 1.6.2020 Ett dokument för 2021 har publicerats. Dokumentets innehåll motsvarar dokumentet för 2020.  

1.01 6.6.2022 Till den allmänna strukturen som beskrivs i avsnitt 2 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (WageReportSummaryFromIR) 
har lagts till uppgifterna Typ som saknats i datagrupperna. Korrigeringen påverkar inte genomförandet. 
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1 ALLMÄNT 

1.1 Schema 

Sammandraget över betalarens löneuppgifter skickas ur inkomstregistret med schemat WageReportSummaryFromIR.  

Schemats namnrymder är som följer: 

Filens namn Prefix Namespace 
 xmlns:xs http://www.w3.org/2001/XMLSchema 
WageReportSummaryFromIR.xsd xmlns:wrsfir http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportSummaryFromIR 
WageReportSummaryFromIRTypes.x
sd 

xmlns:wrfirt http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportSummaryFromIRTypes 

IRCommonTypes.xsd xmlns:irct http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/IRCommonTypes 
xmldsig-core-schema.xsd xmlns:ds http://www.w3.org/2000/09/xmldsig# 

 
Innehållsmässigt distribueras uppgifterna från inkomstregistret i samma form som de har lämnats in till inkomstregistret. I distributionen beaktas informationsanvändarens 
åtkomstprofil. 

1.2 Teckentabell 

I inkomstregistrets scheman används standardteckentabellen för XML, UTF-8. Filen får inte innehålla tecknet Byte Order Mark (BOM). 

I tabellen nedan presenteras kraven på konvertering av specialtecken som förekommer i meddelandena. 

Märke Beskrivning Format som entitet 
& et-tecken &amp; obligatorisk konvertering 
< mindre än &lt; obligatorisk konvertering 
> större än &gt; konvertering är inte obligatorisk, men 

förenlig med god praxis 
' apostrof &apos; konvertering är inte obligatorisk, men 

förenlig med god praxis 
" citattecken &quot; konvertering är inte obligatorisk, men 

förenlig med god praxis 
-- dubbelstrecken Tecknet får inte förekomma i en xml-fil 
/* snedstreck asterisk Tecknet får inte förekomma i en xml-fil 
&# et-tecken nummertecken Tecknet får inte förekomma i en xml-fil 

 



 Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 5 (31) 
    

 

I referensuppgifterna används en begränsad teckenuppsättning. I referensuppgifterna nedan är tillåtna tecken siffrorna 0–9, bokstäverna a–z och A–Z samt specialtecknen ”_” och 
”-”. 

• Materialets ägares materialreferens (DeliveryId)  
• Betalarens anmälningsreferens (ReportId) 
• Beställarens huvudbeställningsreferens (MainSubscriptionId) 
• Beställarens underbeställningsreferens (SubscriptionId) 
• Avsändarens meddelandereferens (MessageId) 

 
Stora och små bokstäver har betydelse i följande uppgifter: 

• Landskoder i alla datagrupper (t.ex. ”DE” tolkas som en annan kod än ”De”). 
• Kundnummer i alla datagrupper (t.ex. ”150172-999H” tolkas som en annan identifierare än ”150172-999h”). 

 

1.3 Datum och klocktider 

I datum (datatyp xs:date) får tidszonuppgiften inte inkluderas. Exempel på datum: 

<StartDate>2017-05-11</StartDate>  

I dataelement som innehåller klocktider (datatyperna xs:dateTime och xs:time) ska tidszonen inkluderas. 

Exempel: i Finlands tidszon (vintertid, UTC+2): 

<Timestamp>2017-05-11T08:00:00+02:00</Timestamp>  
<Time>08:00:00+02:00</Time>  

Exempel: i UTC-tid (UTC+0): 

<Timestamp>2017-05-11T6:00:00Z</Timestamp>  
<Time>06:00:00Z</Time>  
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1.4 Läsanvisning för dokument 

Markeringen 0 .. längst nere till höger i elementen i dokumentets scheman ∞ betyder att elementet kan upprepas flera gånger och kan också saknas helt. Markeringen 1 .. ∞ 
betyder att elementet kan upprepas flera gånger, men alltid minst en gång. Obligatoriska element har märkts ut med en sammanhängande kantlinje och frivilliga element med en 
streckad kantlinje. 

I dokumentets tabeller anges huruvida element är obligatoriska eller frivilliga med följande markeringar: 

F/O Förklaring 

F Elementet är alltid frivilligt. 
Datagrupper eller uppgifter som markerats som frivilliga är med i det hämtade materialet  om de innehåller data (uppgiften har 
angetts i anmälan eller har producerats av inkomstregistret) och de ingår i den åtkomstprofil som används för att hämta 
materialet. 

O Elementet är alltid med om dess "moderelement" är med. 

I vissa element används värden i en begränsad värderymd, dvs. koder, på meddelandena. Kodernas värderymd, dvs. möjliga värden beskrivs i dokumentet  "Koduppsättningar" och 
"Koduppsättningar – Inkomstslag". I detta dokument hänvisas till värden som anges i koduppsättningarna med namnet "koduppsättningar". 
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2 SAMMANDRAG ÖVER BETALARENS LÖNEUPPGIFTER (WAGEREPORTSUMMARYFROMIR) 
Sammandragsmaterialet om betalarens löneuppgifter som distribueras ur inkomstregistret har följande uppbyggnad: 

Datagruppens namn Typ F/O 
Uppgifter om materialbeställningen (Subscription) wrsfirt:Subscription O 

Uppgifter om hämtningen (Query) wrsfirt:Query O 

Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary) wrsfirt:Summary O 

Uppgifter om betalaren (Payer) wrsfirt:Payer O 

Betalarens identifierare (PayerId) wrsfirt:Id O 

Betalarens underorganisation (SubOrg) wrsfirt:SubOrg F 

Summauppgifter om anmälningarna om löneuppgifter per betalningsdag 
(WageReportPaymentDatesSummary) 

wrsfirt:WageReportPaymentDatesS
ummary 

F 

Betalningsdagens summauppgifter (PaymentDateSummary) wrsfirt:PaymentDateSummary O 

Summauppgifter per inkomsttagare (IncomeEarnersSummary) wrsfirt:IncomeEarnersSummary O 

Inkomsttagarens summauppgifter (IncomeEarnerSummary) wrsfirt:IncomeEarnerSummary O 

Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner) wrsfirt:IncomeEarner O 

Inkomsttagarens inkomstuppgifter (IncomeEarnerIncome) wrsfirt:IncomeEarnerIncome O 

Inkomstspecifikation (IncomeSummary) wrsfirt:IncomeSummary F/O 

Anmälartypspecifika inkomster (ReporterSubTypeIncome) wrsfirt:ReporterSubTypeIncome O 

Inkomster (Income) wrsfirt:Income F/O 

Ogrundade förmåner (UnjustEnrichment) wrsfirt:UnjustEnrichment F/O 

Återkrävda prestationer (Recovery) wrsfirt:Recovery F/O 

Summauppgifter per pensionsarrangemangnummer (PensionPolicyNumbersSummary) wrsfirt:PensionPolicyNumbersSum
mary 

O 

Pensionsarrangemangnumrets summauppgifter (PensionPolicyNumberSummary) wrsfirt:PensionPolicyNumberSumm
ary 

O 

Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance) wrsfirt:PensionInsurance O 

Inkomstuppgifter (PensionInsuranceIncome) wrsfirt:PensionInsuranceIncome O 

Summauppgifter per arbetsolycksfallsförsäkringsnummer 
(AccInsPolicyNumbersSummary) 

wrsfirt:AccInsPolicyNumbersSumm
ary 

O 

Arbetsolycksfallsförsäkringsnumrets summauppgifter 
(AccInsPolicyNumberSummary) 

wrsfirt:AccInsPolicyNumberSumma
ry 

O 

Arbetsolycksfallsförsäkring (AccidentInsurance) wrsfirt:AccidentInsurance O 

Inkomstuppgifter (AccidentInsuranceIncome) wrsfirt:AccidentInsuranceIncome O 

Underskrift (Signature) xsig:SignatureType O 
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Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)   O I datagruppen levereras uppgifter som gäller materialbeställningen. 

Uppgifter om hämtningen (Query)   O I datagruppen levereras uppgifter som gäller hämtningen. 

Sammandragsuppgifter om hämtningen 
(Summary) 

  O I datagruppen levereras summauppgifter som gäller hämtningen. 

Uppgifter om betalaren (Payer)   O Den betalare utifrån vars anmälningar sammandragsuppgifterna har beräknats. 

Summauppgifter om anmälningarna om 
löneuppgifter per betalningsdag 
(WageReportPaymentDatesSummary) 

  F Summauppgifterna för anmälningar om löneuppgifter som lämnats in under 
granskningsperioden, specificerade enligt betalningsdag. 

Underskrift (Signature) xsig:SignatureType  O I datagruppen levereras materialets elektroniska underskrift. 
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2.1 Uppgifter om materialbeställningen (Subscription) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Uppgifter om materialbeställningen (Subscription)   O I datagruppen levereras uppgifter som gäller materialbeställningen. 

Typ av material (QueryDataType) xs:int koduppsättning: 
QueryDataType och av 
det värdena 312, 313 

O Uppgift som angetts i materialbeställningen. 

Produktionsmiljö (ProductionEnvironment) irct:trueOrFalse koduppsättning: 
ProductionEnvironment 

O Uppgift som angetts i materialbeställningen. 

Inkomstregistrets referens för 
huvudbeställningsreferens 
(IRMainSubscriptionId) 

irct:Guid  O Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens för den huvudbeställning utifrån 
vilken materialhämtningen har utförts. 

Inkomstregistrets underbeställningsreferens 
(IRSubscriptionId) 

irct:Guid  O Inkomstregistrets underbeställningsreferens för den underbeställning utifrån 
vilken materialhämtningen har utförts. 

Beställarens huvudbeställningsreferens 
(MainSubscriptionId) 

irct:String40  O Beställarens huvudbeställningsreferens för den huvudbeställning utifrån vilken 
materialhämtningen har utförts. 

Beställarens underbeställningsreferens 
(SubscriptionId) 

irct:String40  O Beställarens underbeställningsreferens för den underbeställning utifrån vilken 
materialhämtningen har utförts. 
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2.2 Uppgifter om hämtningen (Query) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Uppgifter om hämtningen (Query)   O I datagruppen levereras uppgifter som gäller hämtningen. 

Inkomstregistrets hämtningsreferens 
(IRQueryId) 

irct:Guid  O Referens som inkomstregistret ger till det hämtade materialet. Referensen 
specificerar alla anmälningar som hämtats från inkomstregistret. 

Hämtningstidpunkt (QueryTimestamp) xsd:dateTime  O Datum och klockslag då hämtningen av materialet utfördes. 
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2.3 Sammandragsuppgifter om hämtningen (Summary) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Sammandragsuppgifter om hämtningen 
(Summary) 

  O I datagruppen levereras summauppgifter som gäller hämtningen. 

Antalet objekt som hämtats (NrOfReports) xs:int  O Antal anmälningar om löneuppgifter som lämnats in under granskningsperioden 
och som beaktas vid beräkning av summauppgifter. 
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2.4 Uppgifter om betalaren (Payer) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Uppgifter om betalaren (Payer)   O Betalare (angetts som hämtningsvillkor på materialbeställningen), om vars 
anmälningar summauppgifterna beräknas. 

Betalarens identifierare (PayerId)   O Betalarens identifierare (angetts som hämtningsvillkor på 
materialbeställningen), om vars anmälningar summauppgifterna beräknas. 

Typ av identifierare (Type) xs:int koduppsättning: IdType O  

Identifierare (Code) irct:String30  O  

Landskod (CountryCode) irct:String2 En kod med två bokstäver 
i enlighet med 
landskodsystemet 
ISO3166. 
Om landet är okänt är 
värdet ”99”. 

F  
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Landets namn (CountryName) irct:String70  F  

Betalarens underorganisation (SubOrg)   F Betalarens underorganisation (angetts som hämtningsvillkor på 
materialbeställningen), om vars anmälningar summauppgifterna beräknas. 

Typ av underorganisationens identifierare 
(Type) 

xs:int koduppsättning: 
PayerSubOrgType 

O  

Underorganisationens identifierare (Code) irct:String20  O  
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2.5 Summauppgifter om anmälningarna om löneuppgifter per betalningsdag (WageReportPaymentDatesSummary) 
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Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Summauppgifter om anmälningarna om 
löneuppgifter per betalningsdag 
(WageReportPaymentDatesSummary) 

  F Summauppgifter per betalningsdag om anmälningar om löneuppgifter som 
lämnats in under granskningsperioden. 
 
Datagruppen delas inte, om det inte finns några anmälningar om löneuppgifter i 
enlighet med hämtningsvillkoren. 
 
I beräkningen av summauppgifter inkluderas anmälningar om löneuppgifter i 
enlighet med 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 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 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 är betalare i anmälan (betalare som angetts i 
datagruppen Uppgifter om betalaren) och på anmälan har getts 
uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare).  

Betalningsdagens summauppgifter 
(PaymentDateSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter för en betalningsdag. 
 
En datagrupp skapas för alla betalningsdagar som har anmälningar om 
löneuppgifter enligt hämtningsvillkoren som angetts i materialbeställningen. 
 
Om inga inkomster finns, delas 0 som uppgiftens värde. 

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate) 

xs:date  O Den betalningsdag, enligt vars anmälningsuppgifter summauppgifterna har 
räknats. 

Antal anmälningar om löneuppgifter 
(WageReportCount) 

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

Prestationer totalt (IncomeTotal) irct:decimal2  O Inkomster som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal) 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 
(SubToPensionInsContribution) 

irct:decimal2  O 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 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring 
(SubToAccInsContribution) 

irct:decimal2  O 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 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

irct:decimal2  O 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 
(SubToHealthInsContribution) 

irct:decimal2  O Total lön som utgör grund för sjukförsäkringsavgiften och som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift 
(SubToHealthInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetspensionsförsäkringsavgifter 
(EmployeePensionInsContribution) 

irct:decimal2  O Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter 
(EmployeePensionInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

irct:decimal2  O Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie som anmälts för 
betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter 
(EmployeeHealthInsContribution) 

irct:decimal2  O Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter 
(EmployeeHealthInsContribution) 

Förskottsinnehållning (Withholding) irct:decimal2  O Förskottsinnehållningar som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding) 

Källskatt (TaxAtSource) irct:decimal2  O Källskatt som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource) 

Ogrundade förmåner totalt 
(UnjustEnrichmentTotal) 

irct:decimal2  O Totala ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal) 

Återkrävda prestationer totalt 
(RecoveryTotal) 

irct:decimal2  O Totala återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal) 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

irct:decimal2  O 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 
(RecoverySubToAccInsContribution) 

irct:decimal2  O 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 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribu
tion) 

irct:decimal2  O 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 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 

irct:decimal2  O Totala återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som 
anmälts för betalningsdagen. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för 
sjukförsäkringsavgift (RecoverySubToHealthInsContribution) 

Summauppgifter per inkomsttagare 
(IncomeEarnersSummary) 

  O Sammandragsuppgifter om anmälningar om löneuppgifter som anmälts för 
betalningsdagen, specificerade efter inkomsttagare. 

Summauppgifter per 
pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNumbersSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som anmälts för 
betalningsdagen, specificerade efter arbetspensionsanstaltens bolagskod och 
pensionsarrangemangnummer. 

Summauppgifter per 
arbetsolycksfallsförsäkringsnummer 
(AccInsPolicyNumbersSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som anmälts för 
betalningsdagen, specificerade efter arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 
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2.6 Summauppgifter per inkomsttagare (IncomeEarnersSummary) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Summauppgifter per inkomsttagare 
(IncomeEarnersSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som anmälts för 
betalningsdagen, specificerade efter inkomsttagare. 

Inkomsttagarens summauppgifter 
(IncomeEarnerSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter för en inkomsttagare. 
En datagrupp skapas för alla inkomsttagare som har anmälningar om 
löneuppgifter enligt hämtningsvillkoren som angetts i materialbeställningen. 
Summeringen per inkomsttagare görs enligt följande: 

a. Anmälningar om löneuppgifter, där inkomsttagaren har getts en 
identifierare, summeras enligt den givna identifieraren.  

b. Anmälningar om löneuppgifter, där inkomsttagaren har getts flera 
identifierare, behandlas enligt följande: 
o Om inkomsttagaren har getts en finsk personbeteckning, görs 

summeringen enligt den. 
o I annat fall görs summeringen enligt den identifierare som har den 

minsta koden i uppgiften Typ av identifierare. 
c. Anmälningar om löneuppgifter, där inkomsttagaren inte har getts några 

identifierare, men en födelsetid har angetts, summeras enligt födelsetiden. 
d. Anmälningar om löneuppgifter, där inkomsttagaren inte har getts några 

identifierare eller en födelsetid, summeras ihop. 

Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner)   O Uppgifter om den inkomsttagare som behandlas. 

Inkomsttagarens inkomstuppgifter 
(IncomeEarnerIncome) 

  O Inkomsttagarens inkomstuppgifter. 
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2.7 Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner)   O Uppgifter om den inkomsttagare som behandlas. 

Inkomsttagarens identifierare 
(IncomeEarnerId) 

  F/O Inkomsttagarens identifierare. 
Datagruppen delas, om inkomsttagarens uppgifter har summerats enligt 
inkomsttagarens identifierare. 
I datagruppen delas den identifierare enligt vilken inkomstuppgifterna har 
summerats. 

Typ av identifierare (Type) xs:int koduppsättning: IdType O  

Identifierare (Code) irct:String30  O  

Landskod (CountryCode) irct:String2 En kod med två bokstäver 
i enlighet med 
landskodsystemet 
ISO3166. 
Om landet är okänt är 
värdet ”99”. 

F  

Landets namn (CountryName) irct:String70  F  

Födelsedatum (BirthDate) xs:date  F/O Födelsetiden delas, om inkomsttagarens uppgifter har summerats enligt 
inkomsttagarens födelsetid. 

Inkomsttagaren har inte identifierats 
(MissingIdentification) 

irct:true ”true” F/O Uppgiften delas, om inkomsttagarens uppgifter inte har summerats enligt 
identifierare eller födelsetid. 



 Datadistribution – Scheman – Sammandrag över betalarens löneuppgifter 2021 21 (31) 
    

 

2.8 Inkomsttagarens inkomstuppgifter (IncomeEarnerIncome) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Inkomsttagarens inkomstuppgifter 
(IncomeEarnerIncome) 

  O Uppgifterna räknas från de anmälningar om löneuppgifter som har getts till den 
inkomsttagare som granskas och den betalningsdag som granskas. 
 
I datagruppen delas antingen datagruppen Inkomstspecifikation (om den 
innehåller inkomstuppgifter som avviker från noll) eller uppgiften Inga 
inkomstuppgifter (om datagruppen Inkomstspecifikation inte innehåller 
inkomstuppgifter som avviker från noll). 

Inga inkomstuppgifter (NoIncome) irct:true ”true” F/O  

Inkomstspecifikation (IncomeSummary)   F/O  

Anmälartypspecifika inkomster 
(ReporterSubTypeIncome) 

  O Typ av anmälare är ”Betalare” 
Om hämtningsvillkoret för Typ av anmälare som getts på materialbeställningen 
är ”Betalare”, delas datagruppen högst två gånger i materialet: Specifikationen 
för typ av anmälare kan vara ”Betalarens egen prestation” eller ”Prestation som 
betalats av ställföreträdande betalare”. 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Inkomsttagarens inkomster, ogrundade förmåner och återkrävda prestationer 
summeras efter specifikationen för typ av anmälare enligt följande: 

a. Specifikationen för typ av anmälare är ”Betalarens egen prestation”: 
Inkomstuppgifterna summeras från de anmälningar, där betalaren som 
angetts som hämtningsvillkor på materialbeställningen är betalare i 
anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om betalaren) och 
på anmälan saknas uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen 
Ställföreträdande betalare). 

b. Specifikationen för typ av anmälare är ”Prestation som betalats av 
ställföreträdande betalare”: Inkomstuppgifterna summeras från de 
anmälningar där den betalare som angetts som hämtningsvillkor på 
materialbeställningen är arbetsgivaren som angetts i datagruppen 
Ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens identifierare). 

Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 
Typ av anmälare är ”Ställföreträdande betalare”: 
Om hämtningsvillkoret för Typ av anmälare som getts på materialbeställningen 
är ”Ställföreträdande betalare”, delas datagruppen högst en gång i materialet: 
Specifikationen för typ av anmälare kan vara ”Prestation som betalats som 
ställföreträdande betalare”:  
Inkomsttagarens inkomster, ogrundade förmåner och återkrävda prestationer 
summeras efter specifikationen för Typ av anmälare enligt följande: 

a. Typen av anmälare är ”Prestation som betalats som ställföreträdande 
betalare”: Inkomstuppgifterna summeras från de anmälningar, där 
betalaren som angetts som hämtningsvillkor på materialbeställningen är 
betalare i anmälan (datagrupp Payer) och datagruppen Ställföreträdande 
betalare finns på anmälan. 

Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 

Specifikation för typ av anmälare 
(ReporterSubType) 

 koduppsättning: 
ReporterSubType 

O  

Inkomster (Income)   F/O Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 

Ogrundade förmåner (UnjustEnrichment)   F/O Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 

Återkrävda prestationer (Recovery)   F/O Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 
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2.9 Inkomster (Income) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Inkomster (Income)   F/O Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 
 
En enskild uppgift delas endast om dess värde avviker från noll. 

Prestationer totalt (IncomeTotal) irct:decimal2  F/O Inkomster som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal) 

Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 
(SubToPensionInsContribution) 

irct:decimal2  F/O Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som 
anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift (SubToPensionInsContribution) 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring 
(SubToAccInsContribution) 

irct:decimal2  F/O 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 
(SubToUnemploymentInsContribution) 

irct:decimal2  F/O 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 
(SubToHealthInsContribution) 

irct:decimal2  F/O Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för 
inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift 
(SubToHealthInsContribution) 

Arbetstagarens 
arbetspensionsförsäkringsavgifter 
(EmployeePensionInsContribution) 

irct:decimal2  F/O Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringspremier som anmälts för 
inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgifter 
(EmployeePensionInsContribution) 

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

irct:decimal2  F/O Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier som anmälts för 
inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier 
(EmployeeUnemploymentInsContribution) 

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter 
(EmployeeHealthInsContribution) 

irct:decimal2  F/O Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter 
(EmployeeHealthInsContribution) 

Förskottsinnehållning (Withholding) irct:decimal2  F/O Förskottsinnehållningar som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding) 

Källskatt (TaxAtSource) irct:decimal2  F/O Källskatt som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource) 
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2.10 Ogrundade förmåner (UnjustEnrichment) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Ogrundade förmåner (UnjustEnrichment)   F/O Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 
 
En enskild uppgift delas endast om dess värde avviker från noll. 

Ogrundade förmåner totalt 
(UnjustEnrichmentTotal) 

irct:decimal2  O Totala ogrundade förmåner som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal) 
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2.11 Återkrävda prestationer (Recovery) 
 

 

 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Återkrävda prestationer (Recovery)   F/O Datagruppen delas endast om den innehåller uppgifter som avviker från noll. 
 
En enskild uppgift delas endast om dess värde avviker från noll. 

Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal) irct:decimal2  F/O Totala återkrävda prestationer som anmälts för inkomsttagaren. 
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal) 

Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

irct:decimal2  F/O 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 
(RecoverySubToAccInsContribution) 

irct:decimal2  F/O 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 
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution) 

irct:decimal2  F/O 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 
(RecoverySubToHealthInsContribution) 

irct:decimal2  F/O 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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2.12 Summauppgifter per pensionsarrangemangnummer (PensionPolicyNumbersSummary) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Summauppgifter per pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNumbersSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som anmälts för 
betalningsdagen, specificerade efter arbetspensionsanstaltens bolagskod och 
pensionsarrangemangnummer. 

Pensionsarrangemangnumrets summauppgifter 
(PensionPolicyNumberSummary) 

  O En datagrupp skapas för alla (Arbetspensionsanstaltens bolagskod, 
Pensionsarrangemangnummer)-par som har anmälningar om löneuppgifter 
enligt hämtningsvillkoren som angetts i materialbeställningen. 
Summeringen görs enligt följande: 

a. Anmälningar om löneuppgifter, där arbetspensionsanstaltens bolagskod 
och pensionsarrangemangnummer har angetts, summeras enligt dem.  

b. Anmälningar om löneuppgifter, där arbetspensionsanstaltens bolagskod 
och pensionsarrangemangnummer inte har angetts, summeras. 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance)   O I datagruppen delas antingen Arbetspensionsanstaltens bolagskod och 
Pensionsarrangemangnummer eller Inget pensionsarrangemangnummer-
uppgiften. 

Arbetspensionsanstaltens bolagskod 
(PensionProvIdCode) 

xs:int koduppsättning: 
PensionProvIdCode 

F/O  

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo) 

irct:PensionPolicyNo Arbetspensionsanstaltern
as koduppsättning för 
pensionsarrangemangnu
mmer 

F/O  

Inget pensionsarrangemangnummer 
(NoPensionPolicyNo) 

irct:true ”true” F/O  

Inkomstuppgifter (PensionInsuranceIncome)   O  

Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift 
(SubToPensionInsContribution) 

irct:decimal2  O Totala inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och som 
anmälts för arbetspensionsanstaltens bolagskod och 
pensionsarrangemangnummer. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift (SubToPensionInsContribution) 
 
Om inga inkomster finns, delas 0. 

Återkrävda inkomster som utgör grund 
för arbetspensionsförsäkringsavgift 
(RecoverySubToPensionInsContribution) 

irct:decimal2  O Totala återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift och som anmälts för arbetspensionsanstaltens 
bolagskod och pensionsarrangemangnummer. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för 
arbetspensionsförsäkringsavgift (RecoverySubToPensionInsContribution) 
 
Om inga inkomster finns, delas 0. 
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2.13 Summauppgifter per arbetsolycksfallsförsäkringsnummer (AccInsPolicyNumbersSummary) 
 

 
 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Summauppgifter per 
arbetsolycksfallsförsäkringsnummer 
(AccInsPolicyNumbersSummary) 

  O Summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter som anmälts för 
betalningsdagen, specificerade efter arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 

Arbetsolycksfallsförsäkringsnumrets 
summauppgifter 
(AccInsPolicyNumberSummary) 

  O En datagrupp skapas för alla (Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare, 
Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer)-par som har anmälningar 
om löneuppgifter enligt hämtningsvillkoren som angetts i materialbeställningen. 
Summeringen görs enligt följande: 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

a. Anmälningar om löneuppgifter, där arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer har 
angetts, summeras enligt dem.  

b. Anmälningar om löneuppgifter, där arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare och arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer inte 
har angetts, summeras. 

Arbetsolycksfallsförsäkring 
(AccidentInsurance) 

  O I datagruppen delas antingen uppgifterna Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare och Arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer eller 
uppgiften Inget försäkringsnummer för arbetsolycksfallsförsäkringen. 

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare (AccInsProvId) 

  F/O  

Typ av identifierare (Type) xs:int koduppsättning: IdType O  

Identifierare (Code) irct:String30  O  

Landskod (CountryCode) irct:String2 En kod med två bokstäver 
i enlighet med 
landskodsystemet 
ISO3166. 
Om landet är okänt, 
anges värdet "99". 

F/O  

Landets namn (CountryName) irct:String70  F/O  

Arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer (AccInsPolicyNo) 

irct:String20  F/O  

Inget försäkringsnummer för 
arbetsolycksfallsförsäkringen 
(NoAccInsPolicyNo) 

irct:true ”true” F/O  

Inkomstuppgifter 
(AccidentInsuranceIncome) 

  O  

Inkomster som utgör grund för 
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- 
och yrkessjukdomsförsäkring 
(SubToAccInsContribution) 

irct:decimal2  O Totala inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- 
och yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för 
arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och 
arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för 
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution) 
 
Om inga inkomster finns, delas 0. 
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Uppgiftens namn Typ Tillåtna värden F/O Behandlingsregel 

Återkrävda inkomster som utgör grund 
för försäkringspremie för 
arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring 
(RecoverySubToAccInsContribution) 

irct:decimal2  O Totala återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för 
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för 
arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare och 
arbetsolycksfallsförsäkringens försäkringsnummer. 
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie 
för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring 
(RecoverySubToAccInsContribution) 
 
Om inga inkomster finns, delas 0. 
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