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Versionshistoria 
 

Version Datum Beskrivning 

1.00 8.3.2019 Dokumentet har publicerats. 

1.01 22.2.2021 I datagruppen Uppgifter om tjänsten (ReportData) har det lagts till uppgiften Betalarens anmälningsreferens 
(ReportId). 
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1 ANMÄLAN OM FÖRMÅNSUPPGIFTER (BENEFITREPORTSTOIR) 

 

1.1 Uppgifter om materialet (DeliveryData) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Uppgifter om materialet (DeliveryData)  

Tidpunkten då materialet bildades 
(Timestamp) 

2020-07-03T17:32:30+02:00 

Datakälla (Source) PROGRAM FÖR FÖRMÅNSINKOMSTER 

Typ av material (DeliveryDataType) 102 

Materialets ägares (betalarens) 
materialreferens (DeliveryId) 

20200601-102-00098 

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

1 

Produktionsmiljö (ProductionEnvironment) true 

Materialets ägare (DeliveryDataOwner)  

Typ av identifierare (Type) 1 

Identifierare (Code) 1234123-4 

Landskod (CountryCode)  

Landets namn (CountryName)  

Materialets skapare (DeliveryDataCreator)  

Materialets avsändare (DeliveryDataSender)  

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate) 

2020-07-06 

Kontaktpersoner för materialet 
(ContactPersons) 

 

Uppgifter om betalaren (Payer)  

Uppgifter om anmälningar (Reports)   

Underskrift (Signature)  

 

1.2 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons) 

Uppgifter om datagruppen: 

 
 
 

Uppgiftens namn Uppgift 

Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)  

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)  

Namn (Name) Ville Vakuutusvirkailija  

Telefonnummer (Telephone) 040-1234567 

E-postadress (Email) ville.vakuutusvirkailija@vakyhtio.fi 

Ansvarsområde (ResponsibilityCode) 1 

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)  

Namn (Name) Tuula Tekninen 

Telefonnummer (Telephone) 040-1234568 

E-postadress (Email) tuula.tekninen@vakyhtio.fi 

Ansvarsområde (ResponsibilityCode) 2 
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1.3 Betalarens identifierare (PayerIds) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Betalarens identifierare (PayerIds)  

Betalarens identifierare (Id)  

Typ av identifierare för förmånsbetalaren 
(Type) 

1 

Identifierare (Code) 1234123-4 

 

1.4 Uppgifter om anmälningar Reports) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn 

Uppgifter om anmälningar (Reports) 

Uppgifter om anmälan (Report) 

Uppgifter om tjänsten (ReportData) 

Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner) 

Inkomstslag (Transactions) 

 

1.5 Uppgifter om tjänsten (ReportData) 

Uppgifter om datagruppen: 

 

1.6 Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn 

Uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarner) 

Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds) 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerBasic) 

Inkomsttagarens adress (Address) 

Internationella situationer (InternationalData) 

 
  

Uppgiftens namn Uppgift 

Uppgifter om tjänsten (ReportData)  

Åtgärdstyp (ActionCode) 1 

Betalarens anmälningsreferens (ReportId) Det är en obligatorisk uppgift med vilken anmälan identifieras (t.ex. id-01-
identifierar-egen-anmälan). 
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1.7 Inkomsttagarens identifierare IncomeEarnerIds) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)  

Inkomsttagarens identifierare (Id)  

Typ av identifierare för förmånstagaren 
(Type) 

2 

Identifierare (Code) 010101-1111 

 
 

1.8 Inkomstslag (Transactions) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn 

Inkomstslag (Transactions) 

Uppgifter om inkomstslaget (Transaction) 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic) 

Intjäningsperiod (EarningPeriod) 

Förmånsenhet (BenefitUnit) 

Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther) 

Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData) 

Uppgifter om försäkringen (Insurance) 

Avdrag (Deductions) 

 

1.9 Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

 

Inkomstslagets kod (TransactionCode) 1079 

Belopp (Amount) 200 

 

1.10 Intjäningsperiod (EarningPeriod) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Intjäningsperiod (EarningPeriod)  

Startdatum (StartDate) 2020-05-01 

Slutdatum (EndDate) 2020-05-31 
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1.11 Inkomstslag (Transactions) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn 

Inkomstslag (Transactions) 

Uppgifter om inkomstslaget (Transaction) 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic) 

Intjäningsperiod (EarningPeriod) 

Förmånsenhet (BenefitUnit) 

Tilläggsuppgifter om inkomstslaget (TransactionOther) 

Tilläggsuppgifter om återbetalning (RecoveryData) 

Uppgifter om försäkringen (Insurance) 

Avdrag (Deductions) 

 

1.12 Allmänna uppgifter om inkomstslaget (TransactionBasic) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

 

Inkomstslagets kod (TransactionCode) 1266 

Belopp (Amount) 60 

 

1.13 Intjäningsperiod (EarningPeriod) 

Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Uppgift 

Intjäningsperiod (EarningPeriod)  

Startdatum (StartDate) 2020-07-06 

Slutdatum (EndDate) 2020-07-06 
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