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1 BESKRIVNING AV EXEMPLET 

I exemplet har en arbetstagare hos ett utländskt uthyrningsföretag börjat arbeta i Finland hos en finländsk uppdragsgivare. Arbetstagaren är 
bosatt utomlands och begränsat skattskyldig i Finland. Den hyrda arbetstagarens hemviststat har ett giltigt skatteavtal med Finland och enligt 
avtalet har Finland rätt att beskatta den hyrda arbetstagarens lön. I en sådan situation ska det utländska uthyrningsföretaget lämna in en 
etableringsanmälan för hyrd arbetstagare i datagruppen Blanketter för utlandsarbete (WorkForm).  

Etableringsanmälan för en hyrd arbetstagare ska ges för varje hyrd arbetstagare, oberoende av längden på arbetet. Uppgifterna ska lämnas då 
skatteavtalet mellan arbetstagarens hemviststat och Finland inte hindrar Finland från att beskatta arbetstagarens löneinkomst eller då ett 
skatteavtal saknas. Uppgifterna ska omfatta arbetets uppskattade längd samt uppgifterna om den finländska uppdragsgivaren och den utländska 
arbetsgivarens företrädare. Dessutom ska den uppskattade lönen för hela skatteåret anges. 

I exemplet betalar det utländska företaget månadslön till en utländsk hyrd arbetstagare som arbetar i Finland. Arbetstagaren är försäkrad i sin 
hemviststat, varmed hen inte behöver försäkras i Finland.  Betalaren tar inte ut någon skatt på lönen, eftersom en utländsk arbetsgivare inte är 
skyldig att redovisa skatter till Finland. Inkomsttagaren betalar sin skatt som förskottsskatt. Arbetstagaren inte är försäkrad i Finland, varmed 
man med anmälan inte lämnar uppgifter för arbetspensions- eller olycksfallsförsäkringen, såsom uppgift om arbetspensionsförsäkringen eller 
yrkesklass. 

I exemplet har man gett minimiuppgifterna i en anmälan om löneuppgifter. Kontrollera alltid anvisningarna för varje betalningssituation och 
lämna alla uppgifter som motsvarar den aktuella betalningssituationen.  

De uppgifter som använts i exemplet är fiktiva. Använd alltid riktiga uppgifter som motsvarar betalningssituationen. 
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2 ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER 
2.1 Uppgifter om materialet (DeliveryData) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om materialet (DeliveryData)  

Tidpunkten då materialet bildades 
(Timestamp) 

En obligatorisk teknisk uppgift (t.ex. 2020-12-15T15:39:41Z) 

Datakälla (Source) Den programvara som producerar materialet 

Typ av material (DeliveryDataType) 100 Anmälningar om löneuppgifter 

Materialets ägares (betalarens) 
materialreferens (DeliveryId) 

En obligatorisk uppgift med vilken det material som materialets ägare lämnat in 
identifieras (t.ex. materialreferens-2020-01-01-abc) 

Kontroll av processeringen av felaktiga 
uppgifter (anmälningar) (FaultyControl) 

Endast felaktiga anmälningar förkastas (1), Hela materialet förkastas (2) 

Produktionsmiljö (ProductionEnvironment) Produktionsmiljö (true), Testmiljö (false) 

Materialets ägare (DeliveryDataOwner)  

Typ av identifierare (Type) Utländskt företagsnummer (7) 

Identifierare (Code) EE12345678 

Landskod (CountryCode) EE 

Materialets skapare (DeliveryDataCreator)  

Typ av identifierare (Type) FO-nummer (1) 

Identifierare (Code) 1234567-8 

Materialets avsändare (DeliveryDataSender)  

Typ av identifierare (Type) FO-nummer (1) 

Identifierare (Code) 1234567-8 

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)  

Kontaktpersoner för materialet 
(ContactPersons) 

 

Uppgifter om betalaren (Payer)  

Uppgifter om anmälningar (Reports)  

Underskrift (Signature)  
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2.2 Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)  

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate) 

2020-12-10 

Startdatum (StartDate) 2020-12-01 

Slutdatum (EndDate) 2020-12-31 

 

2.3 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)  

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)  

Namn (Name) Förnamn Efternamn 

Telefonnummer (Telephone) 040-1234321 

Ansvarsområde (ResponsibilityCode) Innehållsmässiga ärenden (1) 

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)  

Namn (Name) Förnamn Efternamn 

Telefonnummer (Telephone) 040-1234322 

Ansvarsområde (ResponsibilityCode) Tekniska ärenden (2) 

 

2.4 Betalarens identifierare (PayerIds) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Betalarens identifierare (PayerIds)  

Betalarens identifierare (Id)  

Typ av identifierare (Type) Utländskt företagsnummer (7) 

Identifierare (Code) EE12345678 
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Landskod (CountryCode) Estland (EE) 

 

2.5 Grundläggande uppgifter om betalaren (PayerBasic) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om betalaren 
(PayerBasic) 

 

Företagets namn (CompanyName) Företag OÜ 

 

2.6 Betalarens adress (Address) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Betalarens adress (Address)  

Gatuadress (Street) Tänav 1 

Postnummer (PostalCode)  00000 

Postanstalt (PostOffice) Linn 

Landskod (CountryCode) Estland (EE) 

 

2.7 Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther)  

Typ av betalare (PayerTypes)  

Typ av betalare (Code) Utländsk arbetsgivare (4) 
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2.8 Uppgifter om tjänsten (ReportData) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om tjänsten (ReportData)  

Åtgärdstyp (ActionCode) Ny anmälan (1) 

Betalarens anmälningsreferens (ReportId) En obligatorisk uppgift med vilken anmälan identifieras (t.ex. 
20201212_ABRK_HH_00001) 

 

2.9 Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)  

Inkomsttagarens identifierare (Id)  

Typ av identifierare (Type) Skattenummer (TIN) (5) 

Identifierare (Code) 1023-45.-6789 

Landskod (CountryCode) Estland (EE) 

      Inkomsttagarens identifierare (Id)  

Typ av identifierare (Type) Personbeteckning (finsk) (2) 

Identifierare (Code) 010101-1234 

 

2.10 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic) 

 

Efternamn (LastName) Efternamn 

Förnamn (FirstName) Förnamn 

Födelsedatum (BirthDate) 1983-04-01 

Kön (Gender) Man (1) 
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2.11 Identifierare för inkomsttagarens adresser (Addresses) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Identifierare för inkomsttagarens adresser 
(Addresses) 

 

Inkomsttagarens adress (TypedAddress)  

Typ av adress (AddressType) Adress i hemviststaten (1) 

Gatuadress (Street) Tee 1 

Postnummer (PostalCode) 00000 

Postanstalt (PostOffice) Linn 

Landskod (CountryCode) Estland (EE) 

         Inkomsttagarens adress (TypedAddress)  

Typ av adress (AddressType) Adress i arbetsstaten (2) 

Gatuadress (Street) Gata 21 

Postnummer (PostalCode) 00000 

Postanstalt (PostOffice) Stad 

 

2.12 Övriga försäkringsuppgifter (InsuranceExceptions) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Övriga försäkringsuppgifter (InsuranceExceptions)  

Typ av undantagssituation för försäkring 
(ExceptionCode) 

Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd (arbetspensions-, 
sjuk-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring) (6) 

 

2.13 Internationella situationer (InternationalData) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Internationella situationer (InternationalData)  
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Intyg över socialskydd (A1-intyg) 
(PostedCertCode) 

Intyg A1 eller avtal till Finland (2) 

Begränsat skattskyldig (NonResident) true 

Landskod för stat där personen är bosatt 
(NonResidentCountryCode)  

Estland (EE) 

Blanketter för utlandsarbete 
(WorkForm) 

 

Typ av blankett (FormCode) Etableringsanmälan för hyrd arbetstagare (4) 

 

2.14 Övriga uppgifter (IncomeEarnerOther) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Övriga uppgifter (IncomeEarnerOther)  

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerTypes)  

 

Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerType)  

Utländsk hyrd arbetstagare (4) 

 

2.15 Inkomstslag 201 Tidlön 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Tidlön (201)  

Belopp (Amount) 3000.00 
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2.16 Uppgifter om utländsk hyrd arbetskraft (ForeignLeasedWork)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om utländsk hyrd arbetskraft 
(ForeignLeasedWork)  

 

   Representant (Representative)   

Uppskattning av lönebelopp (EstAmount) 17500.00 

   Finländska uppdragsgivare (FinServiceRecipients)   

 

2.17 Representant (Representative)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Representant (Representative)   

   Representantens identifierare 
(RepresentativeIds)  

 

Representantens identifierare (Id)  

   Typ av identifierare (Type) Skattenummer (TIN) (5) 

   Identifierare (Code) 987-654.-321 

   Landskod (CountryCode)  Estland (EE) 

    Representantens namn (Name) Förnamn Efternamn 

  Representantens adress (Address)   

  Gatuadress (Street) Tee 3 

  Postnummer (PostalCode) 00000 

  Postanstalt (PostOffice) Linn 

  Landskod (CountryCode) Estland (EE) 
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2.18 Finländsk uppdragsgivare (FinServiceRecipient)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Finländsk uppdragsgivare (FinServiceRecipient)   

   Uppdragsgivarens identifierare 
(FinServiceRecipientIds) 

 

Uppdragsgivarens identifierare (Id)  

   Typ av identifierare (Type) FO-nummer (1) 

   Identifierare (Code) 9876543-2 

 

2.19 Vistelsetider i Finland (StayPeriodsInFinland) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Vistelsetider i Finland (StayPeriodsInFinland)   

        Vistelsetid i Finland (Period)   

    Startdatum (StartDate) 2020-11-08 

   Slutdatum (EndDate) 2020-11-18 

  Vistelsetid i Finland (Period)   

    Startdatum (StartDate) 2020-03-01 

   Slutdatum (EndDate) 2020-03-31 

 

2.20 Arbetsperioder i Finland (WorkPeriodsInFinland) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Arbetsperioder i Finland (WorkPeriodsInFinland)   

Arbetsperiod i Finland (WorkPeriodInFinland)   

    Startdatum (StartDate) 2020-03-01 

   Slutdatum (EndDate) 2020-03-31 
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   Antal arbetsdagar i Finland (WorkDays) 121 
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