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1 BESKRIVNING AV EXEMPLET 

I exemplet beskrivs anmälan då en prestationsbetalare betalar inkomst till en inkomsttagare i en situation där grunderna för 
socialförsäkringsavgifterna fastställs på ett annat sätt än det som fastställts som socialförsäkringsavgifter för inkomstslaget i inkomstregistrets 
förvalda värden för inkomstslagen. I exemplet betalar man ut mötesarvode och arvode för medlemskap i förvaltningsorgan till en person i ett 
anställningsförhållande. Man betalar även ut arvode för ett initiativ som inte har samband med det arbete som avtalats om i arbetsavtalet. Till 
initiativarvodet hänförs även en kostnad på 100 euro som betalaren drar av från prestationen innan förskottsinnehållningen verkställs.  

Det finns ett förvalt värde för varje inkomstslag i anmälan om löneuppgifter enligt vilket socialförsäkringsavgifterna betalas. Om inkomsten betalas 
enligt det förvalda värdet, behöver betalaren inte ta ställning till socialförsäkringsavgifterna på sin anmälan. För vissa inkomstslag kan grunderna 
för socialförsäkringsavgifter som samma betalare betalar variera enligt situation. Betalningen av socialförsäkringsavgiften kan t.ex. grundas på 
huruvida prestationen har erhållits i ett anställningsförhållande eller inte. Om den prestation som anmälts med inkomstslaget avviker från det 
förvalda värdet, ska betalaren med uppgiften Typ av försäkringsuppgift ange huruvida det aktuella inkomstslaget utgör grund för 
försäkringsavgiften (Ja/Nej).  

I exemplet har betalaren ett giltigt pensionsförsäkringsavtal med en arbetspensionsanstalt, varmed uppgift om pensionsförsäkringsbolaget och 
pensionsarrangemangsnummer ska lämnas på anmälan om löneuppgifter. Uppgifter om ett olycksfallsförsäkringsbolag lämnas inte, eftersom 
arbetsgivaren har försäkrat alla sina arbetstagare med en olycksfallsförsäkring. 

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 Uppgift 

Uppgifter om materialet (DeliveryData)  

Tidpunkten då materialet bildades 
(Timestamp) 

En obligatorisk teknisk uppgift (t.ex. 2020-05-15T15:39:41Z) 

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) FO-nummer (1) 

Identifierare (Code) 8765432-1 

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 Uppgift 

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)  

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate) 

2020-05-15 

Startdatum (StartDate) 2020-05-01 

Slutdatum (EndDate) 2020-05-31 

 

2.3 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)  

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)  

Namn (Name) Förnamn Efternamn 

Telefonnummer (Telephone) 040-1234567 

Ansvarsområde (ResponsibilityCode) Innehållsmässiga ärenden (1) 

 

2.4 Betalarens identifierare (PayerIds) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Betalarens identifierare (PayerIds)  

Betalarens identifierare (Id)  

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

Identifierare (Code) 1234567-8 
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2.5 Uppgifter om tjänsten (ReportData) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Uppgifter om tjänsten (ReportData)  

Åtgärdstyp (ActionCode) Ny anmälan (1) 

Betalarens anmälningsreferens (ReportId) En obligatorisk uppgift med vilken anmälan identifieras (t.ex. 20200515_00001) 

 

2.6 Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)  

Inkomsttagarens identifierare (Id)  

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

Identifierare (Code) 010101-1111 

 

2.7 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic) 

 

Efternamn (LastName) Efternamn 

Förnamn (FirstName) Förnamn 
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2.8 Yrke (Professions) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Yrke (Professions)  

Yrkesklass eller -beteckning (Profession)  

Typ av yrkesklass eller -beteckning (Type) Statistikcentralens yrkesklassificering (TK10) (1) 

Identifierare för yrkesklass eller -
beteckning (Code) 

Scriptor och övriga experter inom scenteknik (34351) 

 

2.9 Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance)  

Uppgift om arbetspensionsförsäkring 
(PensionActCode) 

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring (1) 

Arbetspensionsanstaltens bolagskod 
(PensionProvIdCode) 

Välj arbetspensionsbolag och använd bolagskoden med två siffror (t.ex. 66) 

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo) 

Sifferserie med 11 tecken (t.ex. 66-12345678) 

 
 

2.10 Inkomstslag 202 Initiativarvode 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Initiativarvode (202) 

Belopp (Amount) 500.00 
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Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Försäkringsuppgifter (InsuranceData)  

Försäkringsuppgift (TransactionInclusion)  

Försäkringsuppgiftens typ (InsuranceCode) Omfattas av socialförsäkringsavgifter (koderna 2–6) (1) 

Som grund för försäkringsavgift (Included) false 

 
 

2.11 Inkomstslag 210 Mötesarvode 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Mötesarvode (210) 

Belopp (Amount) 500.00 

 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Försäkringsuppgifter (InsuranceData)  

Försäkringsuppgift (TransactionInclusion)  

Försäkringsuppgiftens typ (InsuranceCode) Omfattas av socialförsäkringsavgifter (koderna 2–6) (1) 

Som grund för försäkringsavgift (Included) true 

 

2.12 Inkomstslag 308 Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan (308) 
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Belopp (Amount) 1500.00 

 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Försäkringsuppgifter (InsuranceData)  

Försäkringsuppgift (TransactionInclusion)  

Försäkringsuppgiftens typ (InsuranceCode) Omfattas av socialförsäkringsavgifter (koderna 2–6) (1) 

Som grund för försäkringsavgift (Included) true 

 
 

2.13 Inkomstslag 402 Förskottsinnehållning 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Förskottsinnehållning (402) 

Belopp (Amount) 420.00 

 
 

2.14 Inkomstslag 413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift (413) 

Belopp (Amount) 143.00 
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2.15 Inkomstslag 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414) 

Belopp (Amount) 25.00 

 

2.16 Inkomstslag 419 Avdrag före förskottsinnehållning 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter (TransactionBasic)  

Inkomstslagets kod (TransactionCode) Avdrag före förskottsinnehållning (419) 

Belopp (Amount) 100.00 

 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Försäkringsuppgifter (InsuranceData)  

Försäkringsuppgift (TransactionInclusion)  

Försäkringsuppgiftens typ (InsuranceCode) Omfattas av socialförsäkringsavgifter (koderna 2–6) (1) 

Som grund för försäkringsavgift (Included) false 

 


	1 BESKRIVNING AV EXEMPLET
	2 ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER
	2.1 Uppgifter om materialet (DeliveryData)
	2.2 Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)
	2.3 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)
	2.4 Betalarens identifierare (PayerIds)
	2.5 Uppgifter om tjänsten (ReportData)
	2.6 Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)
	2.7 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic)
	2.8 Yrke (Professions)
	2.9 Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance)
	2.10 Inkomstslag 202 Initiativarvode
	2.11 Inkomstslag 210 Mötesarvode
	2.12 Inkomstslag 308 Arvode för medlemskap i förvaltningsorgan
	2.13 Inkomstslag 402 Förskottsinnehållning
	2.14 Inkomstslag 413 Arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift
	2.15 Inkomstslag 414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
	2.16 Inkomstslag 419 Avdrag före förskottsinnehållning


