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Beskrivning

1.0

1.6.2020

Version av dokumentet som innehåller ändringar i datainnehållet 2021 har publicerats.
Rapporten Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag (500) har uppdaterats:
•
Sammandragsuppgiften "Avdrag från förmånsprestationer totalt" har delats upp i två
uppgifter: ”Avdrag från bruttoprestationer totalt” och ”Avdrag från nettoprestationer totalt”.
Beräkningsregeln "Avdrag från förmånsprestationer totalt (BenefitDeductionTotal)" har
ersatts med reglerna ”Bruttoavdrag från förmånsprestationer totalt
(BenefitGrossDeductionTotal)" och ”Avdrag från nettoprestationer totalt
(BenefitNetDeductionTotal)".
•
Beräkningsregeln "Förskottsinnehållning (Withholding)" har ersatts med regeln
"Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)", och regeln "Källskatt (TaxAtSource)" har ersatts
med regeln "Källskatt (BenefitTaxAtSource)".
Förmånsuppgifter har lagts till rapporten Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (610 och
611).
Rapporten Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (614 och 615):
•
Rapporten har delats upp i två delar: "Anmälningar om förmånsuppgifter: allmänt
skattskyldiga inkomsttagare” och ”Anmälningar om förmånsuppgifter: begränsat skattskyldiga
inkomsttagare”.
•
Uppgiften "Avdrag från förmånsprestationer totalt" har delats upp i två uppgifter: ”Avdrag
från nettoprestationer totalt” och ”Avdrag från bruttoprestationer totalt”. Motsvarande
beräkningsregler har också ändrats.
•
Följande uppgifter har lagts till: Återbetalda förskottsinnehållningar, Återbetalda källskatter,
Källskatteavdrag, Prestationer som utmätts, Prestationer som inte påverkar beskattningen
totalt, Förskottsinnehållning på återbetalning totalt och Källskatt på återbetalning totalt.
En ny rapport har lagts till:
•
Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag (620 och
621)
Följande av betalarens rapporter har tagits bort:
•
Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter (602 och 603)
•
Sammandrag över arbetsgivarens separata anmälningar (604 och 605)
•
Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomsttagare (606 och 607)
•
Antalet betalarens material och anmälningar om inkomstuppgifter (608 och 609)
•
Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomsttagare (616 och
617)
De ärenden som gällt meddelanden har tagits bort från rapporterna Sammandrag över
informationsanvändarens materialhämtningar (700 och 701) och Informationsanvändarens
åtkomstlogguppgifter (702).

1.01

7.10.2021

Rapporten Sammandrag över betalarens löneuppgifter (600) har uppdaterats:
•
Följande uppgifter har lagts till: Inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift och som har anmälts som ogrundad förmån, Inkomster som
utgör grund för premie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och som har
anmälts som ogrundad förmån, Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift
och som har anmälts som ogrundad förmån och Inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift och som har anmälts som ogrundad förmån.
Rapporten Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (618 och 619)
har uppdaterats:
•
Följande uppgifter har lagts till: Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet och
Källskatt på det återkrävda beloppet.

1.02

1.11.2021

Följande nya rapporter har lagts till:
•
630, som är rapport 600 i CSV-format
•
632, som är rapport 614 i CSV-format
•
710, som är rapport 702 i CSV-format.
Ändringar i parametern Typ av anmälare har lagts till på rapport 618.

3.1.2023

Inledning har lagts till.
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INLEDNING

I detta dokument beskrivs rapporter som inkomstregistret producerar till inkomsttagare, informationsproducenter
och informationsanvändare. Rapporterna är i PDF-format bortsett från rapporterna Sammandrag över betalarens
anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag och Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter
per inkomstslag, som är i CSV-format. Inkomstregistret bildar rapporter utifrån en materialbeställning av en part och
sänder filerna till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av parten.
En part kan göra en materialbeställning med webblanketten eller laddningstjänsten i e-tjänsten eller via
inkomstregistrets tekniska gränssnitt. Scheman för sändning av information via laddningstjänsten och det tekniska
gränssnittet har beskrivits i dokumentet Sändning av uppgifter – Scheman – Materialbeställningar.
Om de rapporter som kan beställas via gränssnittet och laddningstjänsten beskrivs de värden som ska användas vid
materialbeställningar i underkapitlen "Uppgifter om materialbeställningen". Om de rapporter som bara kan beställas
med e-tjänstens webblankett beskrivs bara datainnehållet i underkapitlen ”Rapportens uppgifter”.
I följande kapitel hänvisas det till beräkningsreglerna i samband med presentationen av rapporternas datainnehåll.
Beräkningsreglerna har beskrivits i dokumentet Inkomstuppgifter – Beräkningsregler.

2

INKOMSTTAGARENS RAPPORTER

2.1

500 Inkomsttagarens inkomstregisterutdrag (pdf)

På rapporten beräknas summauppgifter om anmälningar om löneuppgifter och anmälningar om förmånsuppgifter i
vilka inkomster har anmälts för inkomsttagaren i fråga. Rapporten är avsedd för inkomsttagare för kontroll av
anmälningsuppgifterna.
Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning från inkomsttagaren och
sänder filerna till inkomstregistrets e-tjänst, där den hämtas av inkomsttagaren. Alternativt levereras rapporten i
pappersform per post, om den har beställts på en pappersblankett.
2.1.1

Rapportens uppgifter (anmälningar om löneuppgifter)

På rapporten summeras uppgifter om anmälningar om löneuppgifter i vilka inkomster har anmälts för inkomsttagaren
i fråga.
På rapporten beräknas de uppgifter som beskrivs nedan specifikt för varje betalare och betalningsdag. Utifrån de
betalningsdagsspecifika summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det
intervall som angetts som hämtningsvillkor.
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Prestationer totalt

Inkomster som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal)

Inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift

Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och har anmälts för betalningsdagen
totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(SubToPensionInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring

Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
och har anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringspremie

Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremier och har anmälts för betalningsdagen
totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(SubToUnemploymentInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift

Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution)
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Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Arbetstagarens
arbetspensionsförsäkringsavgifter

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

Arbetstagarens
arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
(EmployeeUnemploymentInsContribution)

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter

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

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal)

Förskottsinnehållning på det återkrävda
beloppet

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (RecoveryWithholding)

Källskatt på det återkrävda beloppet

Källskatt på det återkrävda beloppet som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatt på det återkrävda beloppet (RecoveryTaxAtSource)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal)

2.1.2

Rapportens uppgifter (anmälningar om förmånsuppgifter)

På rapporten summeras uppgifter om anmälningar om förmånsuppgifter i vilka inkomster har anmälts för
inkomsttagaren i fråga.
På rapporten beräknas de uppgifter som beskrivs nedan specifikt för varje betalare och betalningsdag. Utifrån de
betalningsdagsspecifika summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det
intervall som angetts som hämtningsvillkor.
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Förmånsprestationer totalt

Inkomster som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal)

Avdrag från bruttoprestationer totalt

Avdrag från bruttoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal)

Avdrag från nettoprestationer totalt

Avdrag från nettoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från nettoprestationer totalt (BenefitNetDeductionTotal)

Prestationer som återburits på eget initiativ
totalt

Prestationer som återburits på eget initiativ och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som återburits på eget initiativ totalt (BenefitUnpromptedRefundTotal)

Prestationer som anmälts som rättelse av
betalning totalt

Prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdag totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
(BenefitPaymentReallocationTotal)

Regressprestationer totalt

Regressprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal)

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource)
Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal)
Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal)

Ogrundade förmåner totalt
Återkrävda prestationer totalt
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BETALARENS RAPPORTER

3.1

600 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (pdf)

På rapporten räknas summauppgifter i anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som
prestationsbetalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter.
Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.

3.1.1

Uppgifter om materialbeställningen

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring

600

Sammandrag över betalarens löneuppgifter (engångsbeställning)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift
…/TimespanParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/IdCodeParameter

3

6

14

Hämtningsvillkoret Identifierare för betalarens underorganisation.
Hämtningsvillkoret ska anges om Typ av betalarens underorganisations
identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.
15

…/Value

…/ParameterType

Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning PayerSubOrgType.

F

…/ParameterType

…/ValueParameter

Betalarens identifierare
Hämtningsvillkoret Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
betalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.

…/Value
…/ValueParameter

Intervall för målperiod
Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.

F

…/ParameterType

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för målperiod.
Ett intervall för målperiod kan anges. Intervallet får vara högst 24
månader långt.

O

…/ParameterType
…/ValueParameter

Värde
n

Identifierare för betalarens underorganisation.
Ett värde enligt koduppsättningen Typ av betalarens underorganisations
identifierare.

O

Typ av anmälare
Endast ett värde kan anges.
16

Typ av anmälare
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Förklaring

Koduppsättning ReporterType.

Följande anmälningar tas med på rapporten:
•

Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller en annan anmälningsdag” infaller
under det angivna tidsintervallet (första dagen i tidsintervallets första månad – sista dagen i tidsintervallets
sista månad).
Arbetsgivarens separata anmälningar där "Rapporteringsperiod” finns inom det angivna intervallet.

•
3.1.2

Rapportens uppgifter

3.1.2.1

Anmälningar om löneuppgifter

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om betalarens
underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den angivna
underorganisationen i summauppgifterna.
I summauppgifterna inkluderas anmälningar om löneuppgifter utifrån hämtningsvillkoret Typ av anmälare som
angetts i materialbeställningen enligt följande:
a.

b.

Typ av anmälare är ”Betalare”:
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i
materialbeställningen 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 i
materialbeställningen är den arbetsgivare som angetts i samband med uppgifterna om
ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens identifierare har angetts i datagruppen Ställföreträdande
betalare).
Typ av anmälare är ”Ställföreträdande betalare”:
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i
materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om
betalaren) och på anmälan har getts uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen
Ställföreträdande betalare).

Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt betalningsdag till rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika
summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det intervall som angetts som
hämtningsvillkor.
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Antal anmälningar om löneuppgifter

Antalet anmälningar om löneuppgifter för betalningsdagen:
Beräkningsregel: Antalet anmälningar om löneuppgifter (WageReportCount)

Prestationer totalt

Inkomster som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Prestationer totalt (IncomeTotal)

Inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift

Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och har anmälts för betalningsdagen
totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(SubToPensionInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring

Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
och har anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringspremie

Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremier och har anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(SubToUnemploymentInsContribution)
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Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift

Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution)

Arbetstagarens
arbetspensionsförsäkringsavgifter

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

Arbetstagarens
arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
(EmployeeUnemploymentInsContribution)

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter

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

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal)

Förskottsinnehållning på det återkrävda
beloppet

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (RecoveryWithholding)

Källskatt på det återkrävda beloppet

Källskatt på det återkrävda beloppet som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatt på det återkrävda beloppet (RecoveryTaxAtSource)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal)

Återkrävda inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för
betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(RecoverySubToPensionInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring

Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls-och
yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfallsoch yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContributi

Återkrävda inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringspremie

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för
betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift

Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för betalningsdagen
totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
(RecoverySubToHealthInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift och som
har anmälts som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift och som anmälts för
betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och
som har anmälts som ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToPensionInsContribution)

Inkomster som utgör grund för premie för
arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen och som har
anmälts som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för premie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen och som har anmälts för betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som
utgör grund för premie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och som har anmälts som
ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToAccInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringsavgift och som har
anmälts som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift och som har anmälts
för betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift
och som har anmälts som ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToUnemploymentInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift och som har anmälts
som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som har anmälts för
betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som har
anmälts som ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToHealthInsContribution)

3.1.2.2

Arbetsgivarens separata anmälningar

Rapporten innehåller summauppgifter från arbetsgivarens separata anmälningar som betalaren lämnat in.
Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt rapporteringsperiod till rapporten. Utifrån summauppgifterna enligt
rapporteringsperioderna räknas totala summor för det intervall som angetts som hämtningsvillkor.

Rapporter ur inkomstregistret 2021

Uppgift

Förklaring

Arbetsgivarens separata anmälningar, antal

Antalet arbetsgivarens separata anmälningar under rapporteringsperioden.
Beräkningsregel: Arbetsgivarens separata anmälningar, antal (PayerSummaryReportCount)

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter

De sjukförsäkringsavgifter som arbetsgivaren anmält totalt.
Beräkningsregel: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (HealthInsContribution)

Avdrag från arbetsgivarens
sjukförsäkringsavgift

Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enligt arbetsgivarens anmälning totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
(HealthInsContributionDeductions)

3.2
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610 och 611 Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (pdf)

På rapporten visas sammandragsuppgifter om upptäckta fel i de anmälningar som betalaren lämnat in.
Sammandragsuppgifterna gäller anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet eller laddningstjänsten.
Rapporten är avsedd för betalare för uppföljning av fel i anmälningarna.
Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.

3.2.1

Uppgifter om materialbeställningen

3.2.1.1

Engångsbeställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring

610

Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (engångsbeställning)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift
…/TimespanParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/IdCodeParameter

3

6

…/ValueParameter

Betalarens identifierare
Hämtningsvillkoret Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
betalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.

14

…/Value

Intervall för målperiod
Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.

F

…/ParameterType

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för målperiod.
Ett intervall för målperiod kan anges. Intervallet får vara högst 31 dygn
långt.

O

…/ParameterType
…/ValueParameter

Värde
n

Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning PayerSubOrgType.

F

Hämtningsvillkoret Identifierare för betalarens underorganisation.
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Uppgift

F/O

Värde
n

10 (32)

Förklaring
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens
underorganisations identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.

…/ParameterType

15

…/Value
…/ValueParameter

Identifierare för betalarens underorganisation.
Ett värde enligt koduppsättningen Typ av betalarens underorganisations
identifierare.

F

Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations
identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
förmånsbetalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
förmånsuppgifter.

Följande anmälningar tas med på rapporten:
•

Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter
(nya, ersättande, makulerande) som tagits emot under det tidsintervall som angetts i inkomstregistret
(tidpunkten för mottagande av materialet finns mellan den första dagen av den första månaden och den sista
dagen av den sista månaden i tidsintervallet).

3.2.1.2

Stående beställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

2

Stående beställning

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning:
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Värde
n

Förklaring

611

Sammandrag av fel som observerats i anmälningar (stående beställning)

Värde
n

Förklaring

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters):
Uppgift
…/IdCodeParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/ValueParameter

6
F

…/ParameterType

Betalarens identifierare
Hämtningsvillkoret Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
betalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.

14

…/Value
…/ValueParameter

Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.

Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning PayerSubOrgType.

F

Hämtningsvillkoret Identifierare för betalarens underorganisation
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Uppgift

F/O

Värde
n
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Förklaring
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av betalarens
underorganisations identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.

…/ParameterType

15

…/Value

Identifierare för betalarens underorganisation.
Ett värde enligt koduppsättningen Typ av betalarens underorganisations
identifierare.

…/ValueParameter

F

Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations
identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
förmånsbetalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
förmånsuppgifter.

Om en Månadstidtabell har getts för beställningen, tas följande anmälningar med i rapporten:
•

Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter
(nya, ersättande, makulerande) som tagits emot (mottagningstidpunkt för materialet) under månaden som
föregick den tidpunkt då rapporten bildades.

Om en Veckotidtabell har getts för beställningen, tas följande anmälningar med i rapporten:
•

Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter
(nya, ersättande, makulerande) som tagits emot (mottagningstidpunkt för materialet) under veckan
(måndag-söndag) som föregick den tidpunkt då den senaste rapporten bildades.

Om en Dagstidtabell har getts för beställningen, tas följande anmälningar med i rapporten:
•

3.2.2

Anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter
(nya, ersättande, makulerande) som tagits emot (mottagningstidpunkt för materialet) under dygnet som
föregick den tidpunkt då den senaste rapporten bildades.
Rapportens uppgifter

3.2.2.1

Anmälningar om löneuppgifter

På rapporten räknas det sammanlagda antalet felaktiga anmälningar om löneuppgifter under granskningsperioden i
det material som mottagits i inkomstregistret samt antalet fel enligt typ som upptäckts i anmälningarna om
löneuppgifter. Det totala antalet beräknas specifikt för varje material och kanal. Om betalarens underorganisation
angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten enbart det material som lämnats in för den angivna
underorganisationen.
Uppgift

Förklaring

Kanal

Materialets leveranskanal.

Materialreferens

Betalarens interna referens som specificerar materialet.

Materialets status

Materialets status efter behandling i inkomstregistret.

Antal godkända anmälningar

Antalet godkända anmälningar om löneuppgifter som mottagits i inkomstregistret under granskningsperioden.
Antalet inkluderar anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och laddningstjänsten.

Antalet förkastade anmälningar

Antalet felaktiga (förkastade) anmälningar om löneuppgifter som mottagits i inkomstregistret under
granskningsperioden. Antalet inkluderar anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och
laddningstjänsten.

Fel totalt

Fel på materialnivå i anmälningar om löneuppgifter som mottagits i inkomstregistret under
granskningsperioden.

Felkod

Inkomstregistrets felkod (enligt dokumentet Koduppsättningar−Felkoder).

Förklaring av fel

Inkomstregistrets förklaring av felet (enligt dokumentet Koduppsättningar−Felkoder).
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Uppgift

Förklaring

Antal

Antalet fel för feltyp i de anmälningar om löneuppgifter som under granskningsperioden mottagits i
inkomstregistret.

3.2.2.2
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Arbetsgivarens separata anmälningar

På rapporten räknas det sammanlagda antalet felaktiga arbetsgivarens separata anmälningar under
granskningsperioden i det material som mottagits i inkomstregistret samt antalet fel enligt typ vilka upptäckts i
arbetsgivarens separata anmälningar. Det totala antalet beräknas specifikt för varje material och kanal.
Uppgift

Förklaring

Kanal

Materialets leveranskanal.

Materialreferens

Betalarens interna referens som specificerar materialet.

Materialets status

Materialets status efter behandling i inkomstregistret.

Antal godkända anmälningar

Antalet godkända arbetsgivarens separata anmälningar som mottagits i inkomstregistret under
granskningsperioden. Antalet inkluderar anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och
laddningstjänsten.

Antalet förkastade anmälningar

Antalet felaktiga (inte godkända) arbetsgivarens separata anmälningar som under granskningsperioden
mottagits i inkomstregistret. Antalet inkluderar anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och
laddningstjänsten.

Fel totalt

Antalet fel på materialnivå i arbetsgivarens separata anmälningar som under granskningsperioden mottagits i
inkomstregistret.

Felkod

Inkomstregistrets felkod (enligt dokumentet Koduppsättningar−Felkoder).

Förklaring av fel

Inkomstregistrets förklaring av felet (enligt dokumentet Koduppsättningar−Felkoder).

Antal

Antalet fel för feltyp i arbetsgivarens separata anmälningar som under granskningsperioden mottagits i
inkomstregistret.

3.2.2.3

Anmälningar om förmånsuppgifter

På rapporten räknas det sammanlagda antalet felaktiga anmälningar om förmånsuppgifter under granskningsperioden
i det material som mottagits i inkomstregistret samt antalet fel enligt typ vilka upptäckts i anmälningarna om
förmånsuppgifter. Det totala antalet beräknas specifikt för varje material och kanal. Om betalarens underorganisation
angetts som hämtningsvillkor, beaktas på rapporten enbart det material som lämnats in för den angivna
underorganisationen.
Uppgift

Förklaring

Kanal

Materialets leveranskanal.

Materialreferens

Betalarens interna referens som specificerar materialet.

Materialets status

Materialets status efter behandling i inkomstregistret.

Antal godkända anmälningar

Antalet godkända anmälningar om förmånsuppgifter som mottagits i inkomstregistret under
granskningsperioden. Antalet inkluderar anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och
laddningstjänsten.

Antalet förkastade anmälningar

Antalet felaktiga (förkastade) anmälningar om förmånsuppgifter som mottagits i inkomstregistret under
granskningsperioden. Antalet inkluderar anmälningar som lämnats in via det tekniska gränssnittet och
laddningstjänsten.

Fel totalt

Fel på materialnivå i anmälningar om förmånsuppgifter som mottagits i inkomstregistret under
granskningsperioden.

Felkod

Inkomstregistrets felkod (enligt dokumentet Koduppsättningar−Felkoder).

Förklaring av fel

Inkomstregistrets förklaring av felet (enligt dokumentet Koduppsättningar−Felkoder).

Antal

Antalet fel för feltyp i de anmälningar om förmånsuppgifter som under granskningsperioden mottagits i
inkomstregistret.
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614 och 615 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (pdf)

På rapporten beräknas summauppgifter om anmälningar om förmånsuppgifter som prestationsbetalaren lämnat in.
Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter.
Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.

3.3.1

Uppgifter om materialbeställningen

3.3.1.1

Engångsbeställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring

614

Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter
(engångsbeställning)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift
…/TimespanParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/IdCodeParameter

4

6

…/ParameterType
…/Value

Betalarens identifierare
Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations
identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
förmånsbetalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.

21

…/Value
…/ValueParameter

Intervall för betalningsdag
Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.

F

…/ParameterType

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag.
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 24
månader långt.

O

…/ParameterType
…/ValueParameter

Värde
n

Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning BenefitPayerSubOrgType.

F

Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
22

Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.
Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens
underorganisations identifierare.

På rapporten beaktas de anmälningar om förmånsuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan
anmälningsdag” finns inom det angivna tidsintervallet.
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Stående beställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

2

Stående beställning

Värde
n

Förklaring

615

Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter
(stående beställning)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift
…/IdCodeParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/ValueParameter

Värde
n

Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.
6

F

…/ParameterType

…/ParameterType
…/Value

Betalarens identifierare
Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations
identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
förmånsbetalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.

21

…/Value
…/ValueParameter

Förklaring

Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning BenefitPayerSubOrgType.

F

Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
22

Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.
Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens
underorganisations identifierare.

Om en Månadstidtabell har angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den månad som föregick den tidpunkt då
rapporten bildades.
Om en Veckotidtabell har angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under den vecka (måndag–söndag) som föregick
den tidpunkt då den senaste rapporten bildades.
Om en Dagstidtabell har angetts för beställningen, beaktas på rapporten de anmälningar om förmånsuppgifter där
”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag” infaller under det dygn som föregick den tidpunkt då den
senaste rapporten bildades.

3.3.2

Rapportens uppgifter

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om förmånsuppgifter som betalaren lämnat in. Inkomster
som anmälts för allmänt respektive begränsat skattskyldiga summeras ihop separat.
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•

I summauppgifterna om allmänt skattskyldiga inkomsttagare inräknas anmälningar om förmånsuppgifter där
inkomsttagaren är en allmänt skattskyldig, dvs. i datagruppen Inkomsttagarens uppgifter har uppgiften
Begränsat skattskyldig inte angetts i datagruppen Internationella situationer.

•

I summauppgifterna om begränsat skattskyldiga inkomsttagare inräknas anmälningar om förmånsuppgifter
där inkomsttagaren är en begränsat skattskyldig, dvs. i datagruppen Inkomsttagarens uppgifter har uppgiften
Begränsat skattskyldig i datagruppen Internationella situationer värdet ”true”.

Om betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av
den angivna underorganisationen i summauppgifter.
Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt betalningsdag till rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika
summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det intervall som angetts som
hämtningsvillkor.

Allmänt skattskyldiga inkomsttagare:
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Antal anmälningar om förmånsuppgifter

Antal anmälningar om förmånsuppgifter för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Antal anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportCount)

Förmånsprestationer totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal)

Avdrag från nettoprestationer totalt

Avdrag från nettoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från nettoprestationer totalt (BenefitNetDeductionTotal)

Avdrag från bruttoprestationer totalt

Avdrag från bruttoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal)

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)

Återbetalda förskottsinnehållningar

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda förskottsinnehållningar (BenefitWithholdingReturn)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource)

Återbetalda källskatter

Källskatt som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda källskatter (BenefitTaxAtSourceReturn)

Källskatteavdrag

Källskatteavdrag som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatteavdrag (BenefitTaxAtSourceDeduction)

Prestationer som utmätts

Prestationer som utmätts som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Prestationer som utmätts (BenefitDistraint)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal)

Prestationer som återburits på eget initiativ
totalt

Prestationer som återburits på eget initiativ och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som återburits på eget initiativ totalt (BenefitUnpromptedRefundTotal)

Regressprestationer totalt

Regressprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal)

Prestationer som anmälts som rättelse av
betalning totalt

Prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
(BenefitPaymentReallocationTotal)

Dröjsmålsförhöjningar totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal)

Prestationer som inte påverkar
beskattningen totalt

Prestationer som anmälts för betalningsdagen men som inte påverkar beskattningen.
Beräkningsregel: Prestationer som inte påverkar beskattningen totalt (No TaxEffectTotal)

Förskottsinnehållning på återbetalning
totalt

Förskottsinnehållningar på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på återbetalning totalt (WithholdTotal)

Källskatt på återbetalning totalt

Källskatter på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Källskatt på återbetalning totalt (RecoveryBenefitTaxAtSourceTotal)
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Begränsat skattskyldiga inkomsttagare:
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Antal anmälningar om förmånsuppgifter

Antal anmälningar om förmånsuppgifter för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Antal anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportCount)

Förmånsprestationer totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal)

Avdrag från nettoprestationer totalt

Avdrag från nettoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från nettoprestationer totalt (BenefitNetDeductionTotal)

Avdrag från bruttoprestationer totalt

Avdrag från bruttoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal)

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)

Återbetalda förskottsinnehållningar

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda förskottsinnehållningar (BenefitWithholdingReturn)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource)

Återbetalda källskatter

Källskatt som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda källskatter (BenefitTaxAtSourceReturn)

Källskatteavdrag

Källskatteavdrag som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatteavdrag (BenefitTaxAtSourceDeduction)

Prestationer som utmätts

Prestationer som utmätts som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Prestationer som utmätts (BenefitDistraint)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal)

Prestationer som återbetalats på eget
initiativ totalt

Prestationer som återbetalats på eget initiativ och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som återbetalats på eget initiativ totalt
(BenefitUnpromptedRefundTotal)

Regressprestationer totalt

Regressprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal)

Prestationer som anmälts som rättelse av
betalning totalt

Prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
(BenefitPaymentReallocationTotal)

Dröjsmålsförhöjningar totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal)

Prestationer som inte påverkar
beskattningen totalt

Prestationer som anmälts för betalningsdagen men som inte påverkar beskattningen.
Beräkningsregel: Prestationer som inte påverkar beskattningen totalt (No TaxEffectTotal)

Förskottsinnehållning på återbetalning
totalt
Källskatt på återbetalning totalt

Förskottsinnehållningar på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på återbetalning totalt (WithholdTotal)
Källskatter på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Källskatt på återbetalning totalt (RecoveryBenefitTaxAtSourceTotal)
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618 och 619 Sammandrag över betalarens anmälningar om löneuppgifter per inkomstslag (csv)

På rapporten räknas avstämningsuppgifter per inkomstslag i anmälningar om löneuppgifter som prestationsbetalaren
lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter.
Rapporten är i CSV-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning från betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.
Rapport 618 är en engångsbeställning, rapport 619 en stående beställning.

3.4.1

Rapportens uppgifter

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om löneuppgifter som betalaren lämnat in. Om betalarens
underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den angivna
underorganisationen i summauppgifterna.
Följande tas med i summauppgifterna:
a.

b.

Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i materialbeställningen är
betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om betalaren) och på anmälan saknas
uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen Ställföreträdande betalare).
Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i materialbeställningen är den
arbetsgivare som angetts i samband med uppgifterna om ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens
identifierare har angetts i datagruppen Ställföreträdande betalare).

På rapporten beräknas nedan beskrivna uppgifter om inkomsttagare och inkomstslag.
Uppgift

Förklaring

Inkomsttagare

Uppgifter om inkomsttagaren
•
Förnamn och efternamn eller företagets namn.
•
Om inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning visas födelsetiden, om den är känd.

Inkomsttagarens identifierare

Inkomsttagarens identifieringsuppgifter
•
Typ av identifierare och identifierare.
•
Om identifieraren är en finsk personbeteckning, visas de 6 första tecknen i fältet och de
återstående 5 tecknen ersätts med asterisker (*).
•
Om identifieraren är någon annan än en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer,
visas utöver identifieraren även dess landskod och landets namn.

Betalningsdag

Betalningsdag som angetts på inkomsttagarens anmälan om löneuppgifter.

Löneutbetalningsperiod

Löneutbetalningsperiod som angetts på inkomsttagarens anmälan om löneuppgifter.

Inkomstslagets kod

Inkomstslagets kod.

Inkomstslag

Inkomstslagets namn, dvs. förklaring.

Eurobelopp

Inkomstbelopp som meddelats inkomsttagaren.

Ogrundad förmån

Den prestation som anmälts för inkomstslaget är en ogrundad förmån.

Återkrav

Den prestation som anmälts för inkomstslaget har återkrävts av inkomsttagaren.

Förskottsinnehållning på det återkrävda
beloppet

Beloppet av förskottsinnehållning på det återkräva beloppet som har anmälts för inkomstslaget.

Källskatt på det återkrävda beloppet

Beloppet av källskatt på det återkrävda belopp som har anmälts för inkomstslaget.

Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions, sjuk-, arbetslöshets- samt arbetsolycksfallsoch yrkessjukdomsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 1.

Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 2.

Ingen försäkringsskyldighet
(arbetspensionsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 3.

Ingen försäkringsskyldighet
(arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 4.
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Uppgift

Förklaring

Ingen försäkringsskyldighet
(arbetslöshetsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 5.

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

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 6.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för
Finlands socialskydd
(arbetspensionsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 7.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för
Finlands socialskydd (arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 8.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för
Finlands socialskydd
(arbetslöshetsförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 9.

Omfattas inte av tillämpningsområdet för
Finlands socialskydd (sjukförsäkring)

Typen av undantagssituation som anmälts för inkomstslaget är 10.

Underställd socialförsäkringsavgifter

För inkomstslaget har anmälts med typen av försäkringsuppgift (kod 1) om inkomsten är underställd
alla socialförsäkringsavgifter (ja/nej).

Underställd försäkringspremien för
arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring

För inkomstslaget har anmälts med typen av försäkringsuppgift (kod 6) om inkomsten är underställd
försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring (ja/nej).

Underställd
arbetslöshetsförsäkringspremien

För inkomstslaget har anmälts med typen av försäkringsuppgift (kod 5) om inkomsten är underställd
arbetslöshetsförsäkringspremien (ja/nej).

Underställd
arbetspensionsförsäkringsavgiften

För inkomstslaget har anmälts med typen av försäkringsuppgift (kod 2) om inkomsten är
arbetspensionsförsäkringsavgiften (ja/nej).

Underställd sjukförsäkringsavgiften

För inkomstslaget har anmälts med typen av försäkringsuppgift (kod 3) om inkomsten är underställd
sjukförsäkringsavgiften (ja/nej).

Betalarens anmälningsreferens

Betalarens anmälningsreferens på inkomsttagarens anmälan om löneuppgifter.

Anmälningsversion

Versionsnummer på inkomsttagarens anmälan om löneuppgifter.

Tidpunkt då anmälan sparades

Tidpunkt när inkomsttagarens anmälan om löneuppgifter sparades.

Kanal
Underorganisationens identifierare enligt
Kevas anmälarkoder
Underorganisationens identifierare enligt
betalarens egen koduppsättning
Underorganisationens identifierare enligt
identifieraren för ämbetsverket

Leveranskanal för inkomsttagarens anmälan om löneuppgifter.
Underorganisationens identifierare enligt Kevas anmälarkoder.
Underorganisationens identifierare enligt betalarens egen koduppsättning.
Underorganisationens identifierare enligt identifieraren för ämbetsverket.
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620 och 621 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter per inkomstslag
(csv)

På rapporten räknas avstämningsuppgifter per inkomstslag i anmälningar om förmånsuppgifter som
prestationsbetalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter.
Rapporten är i CSV-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning från betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.
Rapport 620 är en engångsbeställning, rapport 621 en stående beställning.
3.5.1

Rapportens uppgifter

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om förmånsuppgifter som betalaren lämnat in. Om
betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den
angivna underorganisationen i summauppgifterna.
På rapporten beräknas nedan beskrivna uppgifter om inkomsttagare och inkomstslag.
Uppgift

Förklaring

Inkomsttagare

Uppgifter om inkomsttagaren.
•
Förnamn och efternamn eller företagets namn.
•
Om inkomsttagaren saknar finsk personbeteckning visas födelsetiden, om den är känd.

Inkomsttagarens identifierare

Inkomsttagarens identifieringsuppgifter.
•
Typ av identifierare och identifierare.
•
Om identifieraren är en finsk personbeteckning, visas de 6 första tecknen i fältet och de
återstående 5 tecknen ersätts med asterisker (*).
•
Om identifieraren är någon annan än en finsk personbeteckning, visas utöver identifieraren
även dess landskod och landets namn.

Prestationens betalningsdag eller annan
anmälningsdag

Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag som anmälts på inkomsttagarens anmälan om
förmånsuppgifter.

Intjäningsperiod

Intjäningsperiod som anmälts för inkomstslaget.

Inkomstslagets kod

Inkomstslagets kod.

Inkomstslag

Inkomstslagets namn, dvs. förklaring.

Inkomstslaget har ändrats, ny kod för
inkomstslaget

Inkomstslagets kod.

Inkomstslaget har ändrats, inkomstslag

Inkomstslagets namn, dvs. förklaring.

Eurobelopp

Inkomstbelopp som meddelats inkomsttagaren.

Förvärvsinkomst

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Förvärvsinkomst.

Förvärvsinkomst, förhöjd med 20 %

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Förvärvsinkomst, förhöjd med 20
%.

Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien
tas ut

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Förvärvsinkomst, enbart
sjukvårdspremien tas ut.

Kapitalinkomst

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Kapitalinkomst.

Kapitalinkomst, förhöjd med 20 %

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Kapitalinkomst, förhöjd med 20
%.

Kapitalinkomst, förhöjd med 50 %

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Kapitalinkomst, förhöjd med 50
%.

Skattefri

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Skattefri.

Skattefri, uppgift enligt arvs- och
gåvoskattelagen lämnas in

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Skattefri, uppgift enligt arvs- och
gåvoskattelagen lämnas in.

Kapitalinkomst och uppgift enligt arvs-och
gåvoskattelagen lämnas in

Uppgiften Skatteplikt för förmånen som anmälts för inkomstslaget är Kapitalinkomst oxh uppgift enligt
arvs-och gåvoskattelagen lämnas in.

Engångsersättning

Den prestation som anmälts för inkomstslaget är en engångsersättning.

Ogrundad förmån

Den prestation som anmälts för inkomstslaget är en ogrundad förmån.

Återkrav

Den prestation som anmälts för inkomstslaget har återkrävts av inkomsttagaren.

Förskottsinnehållning på återbetalning

Beloppet av förskottsinnehållning på återbetalning som anmälts för inkomstslaget.

Källskatt på det återkrävda beloppet

Beloppet av källskatt på återbetalning som anmälts för inkomstslaget.
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Uppgift

Förklaring

Ursprunglig intjäningsperiod

Intjäningsperiod som ursprungligen anmälts för inkomstslaget, om den prestation som anmälts med
inkomstslaget har återkrävts eller återbetalats frivilligt.

Återbetalning på eget initiativ

Inkomsttagaren har på eget initiativ återbetalat den prestation som anmälts med inkomstslaget.

Dröjsmålsförhöjning

Den prestation som anmälts med inkomstslaget är en dröjsmålsförhöjning.

Regress

Den prestation som anmälts med inkomstslaget är en regressprestation.

Rättelse av betalning

Den prestation som anmälts med inkomstslaget är en rättelse av betalning.

Påverkar inte beskattningen
Avdragstyp
Avdragsbelopp
Betalarens anmälningsreferens

Den prestation som anmälts med inkomstslaget påverkar inte beskattningen.
Avdragstyp som anmälts för inkomstslaget.
Avdragsbelopp som anmälts för inkomstslaget.
Betalarens anmälningsreferens på inkomsttagarens anmälan om förmånsuppgifter.

Anmälningsversion

Versionsnummer på inkomsttagarens anmälan om förmånsuppgifter.

Tidpunkt då anmälan sparades

Tidpunkt när inkomsttagarens anmälan om förmånsuppgifter sparades.

Kanal

Leveranskanal för inkomsttagarens anmälan om förmånsuppgifter.

Typ av förmånsbetalarens
underorganisations identifierare
Underorganisationens identifierare

Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare.

3.6

Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.

630 Sammandrag över betalarens löneuppgifter (csv)

På rapporten räknas summauppgifter i anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata anmälningar som
prestationsbetalaren lämnat in. Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter.
Rapporten är i CSV-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.

3.6.1

Uppgifter om materialbeställningen

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring
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Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift
…/TimespanParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/IdCodeParameter
…/ParameterType

Värde
n

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för målperiod.
Ett intervall för målperiod kan anges. Intervallet får vara högst 24
månader långt.

3
O

Intervall för målperiod
Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.

6

Betalarens identifierare
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Uppgift
…/ValueParameter

F/O

Värde
n

F

…/ParameterType

14
F

Hämtningsvillkoret Identifierare för betalarens underorganisation.
Hämtningsvillkoret ska anges om Typ av betalarens underorganisations
identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.
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…/Value

…/ParameterType
…/Value

Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning PayerSubOrgType.

…/ParameterType

…/ValueParameter

Förklaring
Hämtningsvillkoret Typ av betalarens underorganisations identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
betalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.
Hämtningsvillkoret används vid hämtning av anmälningar om
löneuppgifter.

…/Value
…/ValueParameter

Identifierare för betalarens underorganisation.
Ett värde enligt koduppsättningen Typ av betalarens underorganisations
identifierare.

O

Typ av anmälare
Endast ett värde kan anges.
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Typ av anmälare
Koduppsättning ReporterType.

Följande anmälningar tas med på rapporten:
•

•
3.6.2

Anmälningar om löneuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller en annan anmälningsdag” infaller
under det angivna tidsintervallet (första dagen i tidsintervallets första månad – sista dagen i tidsintervallets
sista månad).
Arbetsgivarens separata anmälningar där "Rapporteringsperiod” finns inom det angivna intervallet.
Rapportens uppgifter

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om löneuppgifter och arbetsgivarens separata
anmälningar som betalaren lämnat in. Om betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i
materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av den angivna underorganisationen i summauppgifterna för
anmälningar om löneuppgifter.
I summauppgifterna inkluderas anmälningar om löneuppgifter utifrån hämtningsvillkoret Typ av anmälare som
angetts i materialbeställningen enligt följande:
c.

d.
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Typ av anmälare är ”Betalare”:
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i
materialbeställningen 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 i
materialbeställningen är den arbetsgivare som angetts i samband med uppgifterna om
ställföreträdande betalare (Arbetsgivarens identifierare har angetts i datagruppen Ställföreträdande
betalare).
Typ av anmälare är ”Ställföreträdande betalare”:
o Anmälningar om löneuppgifter, där betalaren som angetts som hämtningsvillkor i
materialbeställningen är betalare i anmälan (betalare som angetts i datagruppen Uppgifter om
betalaren) och på anmälan har getts uppgifter om ställföreträdande betalare (datagruppen
Ställföreträdande betalare).
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Nedan beskrivna uppgifter beräknas på rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika summauppgifterna för
anmälningar om löneuppgifter beräknas därefter månadsspecifika summor samt totala summor för det tidsintervall
som angetts som hämtningsvillkor. Utifrån summauppgifterna enligt rapporteringsperioderna för arbetsgivarens
separata anmälningar beräknas totala summor för det tidsintervall som angetts som hämtningsvillkor.
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Typ av anmälan

Anmälan om löneuppgifter eller arbetsgivarens separata anmälan.

Tidsperiod

Tid för vilken uppgifter summeras på raden: Dag total, Månad total eller Tidsintervall totalt.

Tidsintervall

Intervall för rapporteringsperiod har angetts som hämtningsvillkor för hela rapporten.

År

År för vilket betalningsdagen för anmälan om löneuppgifter eller rapporteringsperioden för
arbetsgivarens separata anmälan har angetts

Månad

Månad för vilken betalningsdagen för anmälan om löneuppgifter eller rapporteringsperioden för
arbetsgivarens separata anmälan har angetts.

Betalningsdag

Betalningsdag för anmälan om löneuppgifter.

Antal anmälningar om löneuppgifter

Antalet anmälningar om löneuppgifter för betalningsdagen:
Beräkningsregel: Antalet anmälningar om löneuppgifter (WageReportCount)

Inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift

Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och har anmälts för betalningsdagen
totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(SubToPensionInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring

Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring
och har anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring (SubToAccInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringspremie

Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremier och har anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(SubToUnemploymentInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift

Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift (SubToHealthInsContribution)

Arbetstagarens
arbetspensionsförsäkringsavgifter

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

Arbetstagarens
arbetslöshetsförsäkringspremier

Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremier
(EmployeeUnemploymentInsContribution)

Arbetstagarens sjukförsäkringsavgifter

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

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (Withholding)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (TaxAtSource)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (UnjustEnrichmentTotal)

Förskottsinnehållning på det återkrävda
beloppet

Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (RecoveryWithholding)

Källskatt på det återkrävda beloppet

Källskatt på det återkrävda beloppet som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatt på det återkrävda beloppet (RecoveryTaxAtSource)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (RecoveryTotal)

Återkrävda inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för
betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift
(RecoverySubToPensionInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för
försäkringspremie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring

Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfalls-och
yrkessjukdomsförsäkring och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för försäkringspremie för arbetsolycksfallsoch yrkessjukdomsförsäkring (RecoverySubToAccInsContributi

Återkrävda inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringspremie

Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie och som anmälts för
betalningsdagen totalt.

Rapporter ur inkomstregistret 2021

Sammandrags-/summauppgift
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Förklaring
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringspremie
(RecoverySubToUnemploymentInsContribution)

Återkrävda inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift

Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som anmälts för betalningsdagen
totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift
(RecoverySubToHealthInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetspensionsförsäkringsavgift och som
har anmälts som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift och som anmälts för
betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetspensionsförsäkringsavgift och
som har anmälts som ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToPensionInsContribution)

Inkomster som utgör grund för premie för
arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen och som har
anmälts som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för premie för arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringen och som har anmälts för betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som
utgör grund för premie för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen och som har anmälts som
ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToAccInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
arbetslöshetsförsäkringsavgift och som har
anmälts som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift och som har anmälts
för betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för arbetslöshetsförsäkringsavgift
och som har anmälts som ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToUnemploymentInsContribution)

Inkomster som utgör grund för
sjukförsäkringsavgift och som har anmälts
som ogrundad förmån

Totala ogrundade förmåner som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som har anmälts för
betalningsdagen. Beräkningsregel: Inkomster som utgör grund för sjukförsäkringsavgift och som har
anmälts som ogrundad förmån (UnjustEnrichmentSubToHealthInsContribution)

Startdatum för rapporteringsperiod
Arbetsgivarens separata anmälningar, antal

Rapporteringsperiod för arbetsgivarens separata anmälan, den första dagen i månaden.
Antalet arbetsgivarens separata anmälningar under rapporteringsperioden.
Beräkningsregel: Arbetsgivarens separata anmälningar, antal (PayerSummaryReportCount)
De sjukförsäkringsavgifter som arbetsgivaren anmält totalt.
Beräkningsregel: Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter (HealthInsContribution)
Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift enligt arbetsgivarens anmälning totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
(HealthInsContributionDeductions)

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter
Avdrag från arbetsgivarens
sjukförsäkringsavgift

3.7

632 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (csv)

På rapporten beräknas summauppgifter om anmälningar om förmånsuppgifter som prestationsbetalaren lämnat in.
Rapporten är avsedd för betalare för avstämning och kontroll av anmälningsuppgifter.
Rapporten är i CSV-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning av betalaren och sänder
rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av betalaren.

3.7.1

Uppgifter om materialbeställningen

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring
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Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter
(engångsbeställning, csv-fil)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
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Uppgift
…/TimespanParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/IdCodeParameter

4

6

Betalarens identifierare
Hämtningsvillkor Typ av förmånsbetalarens underorganisations
identifierare.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Identifierare för
förmånsbetalarens underorganisation har angetts.
Endast ett värde kan anges.

21

…/Value
…/ValueParameter

Intervall för betalningsdag
Hämtningsvillkor Betalare.
Endast en betalare kan anges.

F

…/ParameterType

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för betalningsdag.
Ett intervall för betalningsdag kan anges. Intervallet får vara högst 24
månader långt.

O

…/ParameterType
…/ValueParameter

Värde
n
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Typ av förmånsbetalarens underorganisations identifierare.
Koduppsättning BenefitPayerSubOrgType.

F

…/ParameterType

Hämtningsvillkor Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.
Hämtningsvillkoret ska anges om hämtningsvillkoret Typ av
förmånsbetalarens underorganisations identifierare har angetts.
Endast ett värde kan anges.
22

…/Value

Identifierare för förmånsbetalarens underorganisation.
Ett värde i enlighet med koduppsättningen Typ av förmånsbetalarens
underorganisations identifierare.

På rapporten beaktas de anmälningar om förmånsuppgifter där ”Prestationens betalningsdag eller annan
anmälningsdag” finns inom det angivna tidsintervallet.

3.7.2

Rapportens uppgifter

Rapporten innehåller summauppgifter från de anmälningar om förmånsuppgifter som betalaren lämnat in. Inkomster
som anmälts för allmänt respektive begränsat skattskyldiga summeras ihop separat.
•

I summauppgifterna om allmänt skattskyldiga inkomsttagare inräknas anmälningar om förmånsuppgifter där
inkomsttagaren är en allmänt skattskyldig, dvs. i datagruppen Inkomsttagarens uppgifter har uppgiften
Begränsat skattskyldig inte angetts i datagruppen Internationella situationer.

•

I summauppgifterna om begränsat skattskyldiga inkomsttagare inräknas anmälningar om förmånsuppgifter
där inkomsttagaren är en begränsat skattskyldig, dvs. i datagruppen Inkomsttagarens uppgifter har uppgiften
Begränsat skattskyldig i datagruppen Internationella situationer värdet ”true”.

Om betalarens underorganisation utgör hämtningsvillkor i materialbeställningen, inkluderas enbart anmälningar av
den angivna underorganisationen i summauppgifter.
Nedan beskrivna uppgifter räknas enligt betalningsdag till rapporten. Utifrån de betalningsdagsspecifika
summauppgifterna räknas därefter månadsspecifika summor och totala summor för det intervall som angetts som
hämtningsvillkor.

Allmänt skattskyldiga inkomsttagare:
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Inkomsttagare

Typ av inkomsttagare, enligt vilken uppgifterna summeras: Anmälningar om förmånsuppgifter: allmänt
skattskyldiga inkomsttagare eller Anmälningar om förmånsuppgifter: begränsat skattskyldiga
inkomsttagare.

Tidsperiod

Tid för vilken uppgifter summeras på raden: Dag total, Månad total eller Tidsintervall totalt.

Tidsintervall

Intervall för betalningsdag har angetts som hämtningsvillkor för hela rapporten.

År

År för vilket betalningsdagen för anmälan om förmånsuppgifter har angetts.
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Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Månad

Månad för vilken betalningsdagen för anmälan om förmånsuppgifter har angetts.

Betalningsdag

Betalningsdag för anmälan om förmånsuppgifter

Antal anmälningar om förmånsuppgifter

Antal anmälningar om förmånsuppgifter för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Antal anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportCount)

Avdrag från nettoprestationer totalt

Avdrag från nettoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från nettoprestationer totalt (BenefitNetDeductionTotal)

Avdrag från bruttoprestationer totalt

Avdrag från bruttoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal)

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)

Återbetalda förskottsinnehållningar

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda förskottsinnehållningar (BenefitWithholdingReturn)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource)

Återbetalda källskatter

Källskatt som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda källskatter (BenefitTaxAtSourceReturn)

Källskatteavdrag

Källskatteavdrag som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatteavdrag (BenefitTaxAtSourceDeduction)

Prestationer som utmätts

Prestationer som utmätts som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Prestationer som utmätts (BenefitDistraint)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal)

Prestationer som återburits på eget initiativ
totalt

Prestationer som återburits på eget initiativ och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som återburits på eget initiativ totalt (BenefitUnpromptedRefundTotal)

Regressprestationer totalt

Regressprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal)

Prestationer som anmälts som rättelse av
betalning totalt

Prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
(BenefitPaymentReallocationTotal)

Dröjsmålsförhöjningar totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal)

Prestationer som inte påverkar
beskattningen totalt

Prestationer som anmälts för betalningsdagen men som inte påverkar beskattningen.
Beräkningsregel: Prestationer som inte påverkar beskattningen totalt (No TaxEffectTotal)

Förskottsinnehållning på återbetalning
totalt

Förskottsinnehållningar på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på återbetalning totalt (WithholdTotal)

Källskatt på återbetalning totalt

Källskatter på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Källskatt på återbetalning totalt (RecoveryBenefitTaxAtSourceTotal)

Begränsat skattskyldiga inkomsttagare:
Sammandrags-/summauppgift

Förklaring

Antal anmälningar om förmånsuppgifter

Antal anmälningar om förmånsuppgifter för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Antal anmälningar om förmånsuppgifter (BenefitReportCount)

Förmånsprestationer totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förmånsprestationer totalt (BenefitIncomeTotal)

Avdrag från nettoprestationer totalt

Avdrag från nettoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från nettoprestationer totalt (BenefitNetDeductionTotal)

Avdrag från bruttoprestationer totalt

Avdrag från bruttoprestationerna som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Avdrag från bruttoprestationer totalt (BenefitGrossDeductionTotal)

Förskottsinnehållning

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning (BenefitWithholding)

Återbetalda förskottsinnehållningar

Förskottsinnehållning som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
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Sammandrags-/summauppgift

Förklaring
Beräkningsregel: Återbetalda förskottsinnehållningar (BenefitWithholdingReturn)

Källskatt

Källskatt som anmälts för betalningsdagen
Beräkningsregel: Källskatt (BenefitTaxAtSource)

Återbetalda källskatter

Källskatt som anmälts för betalningsdagen och som betalaren har betalat tillbaka.
Beräkningsregel: Återbetalda källskatter (BenefitTaxAtSourceReturn)

Källskatteavdrag

Källskatteavdrag som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Källskatteavdrag (BenefitTaxAtSourceDeduction)

Prestationer som utmätts

Prestationer som utmätts som anmälts för betalningsdagen.
Beräkningsregel: Prestationer som utmätts (BenefitDistraint)

Ogrundade förmåner totalt

Ogrundade förmåner som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Ogrundade förmåner totalt (BenefitUnjustEnrichmentTotal)

Återkrävda prestationer totalt

Återkrävda prestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Återkrävda prestationer totalt (BenefitRecoveryTotal)

Prestationer som återbetalats på eget
initiativ totalt

Prestationer som återbetalats på eget initiativ och som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som återbetalats på eget initiativ totalt
(BenefitUnpromptedRefundTotal)

Regressprestationer totalt

Regressprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Regressprestationer totalt (BenefitRecourseTotal)

Prestationer som anmälts som rättelse av
betalning totalt

Prestationer som anmälts som rättelse av betalning för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Prestationer som anmälts som rättelse av betalning totalt
(BenefitPaymentReallocationTotal)

Dröjsmålsförhöjningar totalt

Förmånsprestationer som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Dröjsmålsförhöjningar totalt (BenefitDelayIncreaseTotal)

Prestationer som inte påverkar
beskattningen totalt

Prestationer som anmälts för betalningsdagen men som inte påverkar beskattningen.
Beräkningsregel: Prestationer som inte påverkar beskattningen totalt (No TaxEffectTotal)

Förskottsinnehållning på återbetalning
totalt
Källskatt på återbetalning totalt

Förskottsinnehållningar på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Förskottsinnehållning på återbetalning totalt (WithholdTotal)
Källskatter på återbetalning som anmälts för betalningsdagen totalt.
Beräkningsregel: Källskatt på återbetalning totalt (RecoveryBenefitTaxAtSourceTotal)
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INFORMATIONSANVÄNDARENS RAPPORTER

4.1

700 och 701 Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar (pdf)

På rapporten visas sammandrag över material som hämtats till informationsanvändarna och vilka anmälningar
materialet innehållit. Dessa rapporter är avsedda för informationsanvändare för att de ska kunna följa upp
materialbeställningar och hämtningar som gjorts på basis av dem.
Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning från
informationsanvändaren och sänder rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av användaren.

4.1.1

Uppgifter om materialbeställningen

4.1.1.1

Engångsbeställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring

700

Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar
(engångsbeställning)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift
…/TimespanParameter

F/O
O

…/ParameterType
…/IdCodeParameter
…/ParameterType

Värde
n

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för målperiod.
Ett intervall för målperiod kan anges. Intervallet får vara högst 12
månader långt.

3
O

Intervall för målperiod.
Hämtningsvillkor Part.
En part kan anges.

11

Partens identifierare.

Följande material tas med på rapporten:
•

Material som beställts av en part som angetts som hämtningsvillkor, vars kod för Typ av material finns mellan
300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats från inkomstregistret med det
angivna tidsintervallet (materialets hämtningstidpunkt finns mellan den första dagen av den första månaden
– den sista dagen av den sista månaden i intervallet för målperiod).
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Stående beställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

2

Stående beställning

Uppgifter om underbeställning (Subscription), stående beställning:
Uppgift

F/O

Materialtyp (QueryDataType)

O

Värde
n

Förklaring

701

Sammandrag över informationsanvändarens materialhämtningar
(stående beställning)

Värde
n

Förklaring

Hämtningsvillkor (SubscriptionParameters):
Uppgift

F/O

…/IdCodeParameter

O

…/ParameterType

Hämtningsvillkor Part.
En part kan anges.
11

Partens identifierare.

Om en Månadstidtabell har getts för beställningen, tas följande anmälningar med i rapporten:
•

Material som beställts av en part som angivits som hämtningsvillkor, där koden för Typ av material finns
mellan 300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats ur inkomstregistret under
den månad som föregick tidpunkten då rapporten bildades.

Om en Veckotidtabell har getts för beställningen, tas följande anmälningar med i rapporten:
•

Material som beställts av en part som angivits som hämtningsvillkor, där koden för Typ av material finns
mellan 300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats ur inkomstregistret under
den vecka (måndag-söndag) som föregick tidpunkten då rapporten bildades.

Om en Dagstidtabell har getts för beställningen, tas följande anmälningar med i rapporten:
•

4.1.2

Material som beställts av en part som angivits som hämtningsvillkor, där koden för Typ av material finns
mellan 300 och 499 (med undantag för materialtyperna 312, 313) och som hämtats ur inkomstregistret under
det dygn som föregick tidpunkten då rapporten bildades.
Rapportens uppgifter

Till rapporten räknas det antal material som hämtats ur inkomstregistret under granskningsperioden och antalet
anmälningar och meddelanden enligt typ av material i det hämtade materialet:
Uppgift

Förklaring

Typ av material

Typ av material.
Material vars kod för typ av material finns mellan 300 och 499 beaktas, med undantag för materialtyperna 312
och 313.

Antal material

Antalet material enligt materialtypen som hämtats från inkomstregistret under granskningsperiod.

Antal anmälningar

Det sammanlagda antalet anmälningar i material av den materialtyp som ska granskas och hämtats från
inkomstregistret under granskningsperioden.
Uppgifter räknas inte för materialtypen 310.
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702 Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter (pdf)

På rapporten visas uppgifter om åtgärder som användare hos informationsanvändarens organisation har utfört i
inkomstregistrets e-tjänst. Rapporten är avsedd för informationsanvändarna för att följa upp användning av tjänsten.
Rapporten är i PDF-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning från
informationsanvändaren och sänder rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av användaren.

4.2.1

Uppgifter om materialbeställningen

4.2.1.1

Engångsbeställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring

702

Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift

F/O

Materialtyp (QueryDataType)

O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
Uppgift

F/O

…/TimespanParameter

Värde
n

O

…/ParameterType

Hämtningsvillkor Intervall för målperiod.
Ett intervall för målperiod kan anges. Intervallet får vara högst 3
månader långt.
3

…/IdCodeParameter

O

…/ParameterType
F

…/ParameterType

Intervall för målperiod
Hämtningsvillkor Part.
En part kan anges.

11

…/ValueParameter

Förklaring

Partens identifierare.
Hämtningsvillkor Användarnamn.
Endast ett värde kan anges.

19

Användarnamn.

På rapporten beaktas följande åtgärder som utförts i inkomstregistrets e-tjänst:
•

4.2.2

Åtgärder som utförts av användare hos informationsanvändarens organisation, vilka utförts under intervallet
enligt det givna hämtningsvillkoret (tidpunkten för åtgärden finns mellan den första dagen av den första
månaden – den sista dagen av den sista månaden i intervallet för målperioden). Om Användarnamn angetts
som hämtningsvillkor i rapporten, beaktas enbart de åtgärder som den angivna användaren utfört.
Rapportens uppgifter

På rapporten visas följande uppgifter om varje åtgärd:
Uppgift

Förklaring

Tidpunkt för skapandet av
loggaktiviteten

Dagen och klockslaget när användaren utförde åtgärden i e-tjänsten.

Användare

Användarnamnet på den som utförde åtgärden.
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Uppgift

Förklaring

Åtgärd

Åtgärd som användaren utfört i e-tjänsten, utifrån vilken loggaktiviteten har bildats (uppgift enligt
koduppsättningen LogActivityType).

Vy i e-tjänsten

Vy i e-tjänsten. Loggaktiviteten har bildats utifrån de åtgärder som utförts i vyn.

Mål för åtgärderna

En åtgärd kan ha flera mål, på rapporten visas alla mål.
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Kund

Om målet för åtgärden är en kund visas följande uppgifter:
•
Mål för åtgärden: Kund
•
Kundens identifierare.
•
Om identifieraren är någon annan än en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, visas
därtill typ av kundens identifierare, landskoden för identifieraren och landets namn.

Anmälan om inkomstuppgifter

Om målet för åtgärden är en anmälan om inkomstuppgifter visas följande uppgifter:
•
Mål för åtgärden: Anmälan om inkomstuppgifter
•
Typ av anmälan om inkomstuppgifter (uppgift enligt koduppsättningen ReportType).
•
Betalarens anmälningsreferens
•
Inkomstregistrets anmälningsreferens
•
Anmälningens versionsnummer

Huvudbeställning

Om målet för åtgärden är en huvudbeställning visas följande uppgifter:
•
Mål för åtgärden: Huvudbeställning
•
Beställarens huvudbeställningsreferens
•
Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens

Material som lämnats till
inkomstregistret

Om målet för åtgärden är material som lämnats in till inkomstregistret, visas följande uppgift:
•
Mål för åtgärden: Material som lämnats till inkomstregistret
•
Typ av material (uppgift enligt koduppsättningen DeliveryDataType)
•
Ägarens materialreferens
•
Inkomstregistrets materialreferens

Annat mål

Om tilläggsuppgifter registrerats för åtgärden (t.ex. sökvillkoren i samband med sökning), visas de på rapporten:
•
Målets namn (t.ex. sökvillkor)
•
Målets värde (t.ex. värdet på sökvillkoret)

4.3

710 Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter (csv)

På rapporten visas uppgifter om åtgärder som användare hos informationsanvändarens organisation har utfört i
inkomstregistrets e-tjänst. Rapporten är avsedd för informationsanvändarna för att följa upp användning av tjänsten.
Rapporten är i CSV-format. Inkomstregistret bildar rapporten utifrån en materialbeställning från
informationsanvändaren och sänder rapporten till inkomstregistrets e-tjänst för hämtning av användaren.

4.3.1

Uppgifter om materialbeställningen

4.3.1.1

Engångsbeställning

Materialtypspecifika uppgifter som anges på materialbeställningen är:
Uppgifter om huvudbeställningen (MainSubscription):
Uppgift

F/O

Värde
n

Förklaring

Distributionskanal (DeliveryChannelCode)

O

4

E-tjänst

Typ av materialbeställning (SubscriptionType)

O

1

Engångsbeställning

Värde
n

Förklaring

710

Informationsanvändarens åtkomstlogguppgifter (csv-fil)

Uppgifter om underbeställning (Subscription):
Uppgift
Materialtyp (QueryDataType)

F/O
O

Hämtningsvillkor (…/Subscription/SubscriptionParameters):
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Uppgift

F/O

…/TimespanParameter

Värde
n

O

…/ParameterType
O

…/ParameterType
F

…/ParameterType

Intervall för målperiod
Hämtningsvillkor Part.
En part kan anges.

11

…/ValueParameter

Förklaring
Hämtningsvillkor Intervall för målperiod.
Ett intervall för målperiod kan anges. Intervallet får vara högst 3
månader långt.

3

…/IdCodeParameter
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Partens identifierare.
Hämtningsvillkor Användarnamn.
Endast ett värde kan anges.

19

Användarnamn.

På rapporten beaktas följande åtgärder som utförts i inkomstregistrets e-tjänst:
•

Åtgärder som utförts av användare hos informationsanvändarens organisation, vilka utförts under intervallet
enligt det givna hämtningsvillkoret (tidpunkten för åtgärden finns mellan den första dagen av den första
månaden – den sista dagen av den sista månaden i intervallet för målperioden). Om Användarnamn angetts
som hämtningsvillkor i rapporten, beaktas enbart de åtgärder som den angivna användaren utfört.

4.3.2

Rapportens uppgifter

På rapporten visas följande uppgifter om varje åtgärd:
Uppgift

Förklaring

Användare

Användarnamnet på den som utförde åtgärden.

Datum

Datum för bildande av loggaktivitet när användaren har utfört en åtgärd i e-tjänsten.

Klockslag

Klockslag för bildande av loggaktivitet när användaren har utfört en åtgärd i e-tjänsten.

Åtgärd

Åtgärd som användaren utfört i e-tjänsten, utifrån vilken loggaktiviteten har bildats (uppgift enligt
koduppsättningen LogActivityType).

Vy i e-tjänsten

Vy i e-tjänsten. Loggaktiviteten har bildats utifrån de åtgärder som utförts i vyn.

Loggdata

En åtgärd kan ha flera mål, på rapporten visas alla mål.

Kund

Om målet för åtgärden är en kund visas följande uppgifter:
•
Mål för åtgärden: Kund
•
Kundens identifierare.
•
Om identifieraren är någon annan än en finsk personbeteckning eller ett finskt FO-nummer, visas
därtill typ av kundens identifierare, landskoden för identifieraren och landets namn.

Anmälan om inkomstuppgifter

Om målet för åtgärden är en anmälan om inkomstuppgifter visas följande uppgifter:
•
Mål för åtgärden: Anmälan om inkomstuppgifter
•
Typ av anmälan om inkomstuppgifter (uppgift enligt koduppsättningen ReportType).
•
Betalarens anmälningsreferens
•
Inkomstregistrets anmälningsreferens
•
Anmälningens versionsnummer

Huvudbeställning

Om målet för åtgärden är en huvudbeställning visas följande uppgifter:
•
Mål för åtgärden: Huvudbeställning
•
Beställarens huvudbeställningsreferens
•
Inkomstregistrets huvudbeställningsreferens

Material som lämnats till
inkomstregistret

Om målet för åtgärden är material som lämnats in till inkomstregistret, visas följande uppgift:
•
Mål för åtgärden: Material som lämnats till inkomstregistret
•
Typ av material (uppgift enligt koduppsättningen DeliveryDataType)
•
Ägarens materialreferens
•
Inkomstregistrets materialreferens

Annat mål

Om tilläggsuppgifter registrerats för åtgärden (t.ex. sökvillkoren i samband med sökning), visas de på rapporten:
•
Målets namn (t.ex. sökvillkor)
•
Målets värde (t.ex. värdet på sökvillkoret)

Rapporter ur inkomstregistret 2021

32 (32)

