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1 BESKRIVNING AV EXEMPLET 

 

Kommunen betalar inkomsttagaren arvode för familjevårdare samt ersättning av resekostnader. Inkomsttagare är inte införda i 

förskottsuppbördsregistret. Kommunen betalar 1 000 euro i arvode för familjevårdare till inkomsttagaren och 132 euro i ersättning av 

resekostnader som hänför sig till det. 

Från och med 2022 behöver man inte anmäla arvodet för familjevårdare och ersättning av resekostnader som hänför sig till det och som betalas 

ut i samband med det med separata anmälningar om löneuppgifter. Inkomstslaget har kompletterats med egenskapen Försäkringsuppgiftens typ 

i samband med de årliga ändringarna. 

De uppgifter som används i exemplet är inte verkliga. Använd alltid faktiska uppgifter som motsvarar betalningssituationen.   

 

Årsändring 2022: Möjlighet att anmäla uppgiften Försäkringsuppgiftens typ för inkomstslag 328 Arvode för familjevårdare har lagts till 
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2 ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER  

2.1 Uppgifter om materialet (DeliveryData)  
Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om materialet(DeliveryData)    

Tidpunkten då materialet bildades (Timestamp)  En obligatorisk teknisk uppgift (t.ex. 2019–12-01T15:39:41Z)  

Datakälla (Source)  Den programvara som producerar materialet 

Typ av material (DeliveryDataType)  100 Anmälningar om löneuppgifter 

Materialets ägares (betalarens) 
materialreferens (DeliveryId)  

En obligatorisk uppgift med vilken det material som materialets ägare lämnat in 
identifieras (t.ex. materialreferens-2022-01-01-abc)  

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

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

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

Materialets ägare (DeliveryDataOwner)    

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

Identifierare (Code)  1234567-8 

Materialets skapare (DeliveryDataCreator)    

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

Identifierare (Code)  1234567-8  

Materialets avsändare (DeliveryDataSender)    

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

Identifierare (Code)  1234567-8  

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)    

Kontaktpersoner för materialet 
(ContactPersons)  

  

Uppgifter om betalaren (Payer)    

Uppgifter om anmälningar (Reports)    
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Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Underskrift (Signature)    

  

2.2 Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)  

Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)    

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate)  

2022-01-31   

Startdatum (StartDate)  2022-01-01   

Slutdatum (EndDate)  2022-01-31   

  

2.3 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)  
Tietoryhmän tiedot:  

Uppgiftens namn  Beskrivning av uppgiften 

Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)    

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)    

Namn (Name)  Förnamn Efternamn 

Telefonnummer (Telephone)  040-1234567  

Ansvarsområde (ResponsibilityCode)  Innehållsmässiga ärenden (1) 
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2.4 Betalarens identifierare (PayerIds)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Betalarens identifierare (PayerIds)    

Betalarens identifierare (Id)    

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

Identifierare (Code)  1234567-8 

  

2.5 Grundläggande uppgifter om betalaren 

(PayerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om betalaren 
(PayerBasic)  

  

Företagets namn (CompanyName)  Företag Oy  

  

2.6 Betalarens adress (Address)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Betalarens adress (Address)    

Gatuadress (Street)  Gata 1  

Postnummer (PostalCode)    00000  

Postanstalt (PostOffice)  Stad  

Landskod (CountryCode)  FI      
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2.7 Betalarens underorganisationer (SubOrgs)  
Uppgifter om datagruppen: 

 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Betalarens underorganisationer (SubOrgs)    

Betalarens underorganisation (SubOrg)   

Typ av underorganisationens identifierare 

(Type) 

Kevas anmälarkoder (1)  

Underorganisationens identifierare (Code)  000  

  

2.8 Uppgifter om tjänsten (ReportData)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om tjänsten (ReportData)    

Åtgärdstyp (ActionCode)  Ny anmälan (1) 

Betalarens anmälningsreferens (ReportId)  En obligatorisk uppgift med vilken anmälan identifieras (t.ex. referens-
somidentifierar-betalaren-01) 

  

2.9 Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Inkomsttagarens identifierare (IncomeEarnerIds)    

Inkomsttagarens identifierare (Id)    

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

Identifierare(Code)  ddmmåå-1111 
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2.10 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic)  

  

Efternamn (LastName)  Efternamn 

Förnamn (FirstName)  Förnamn 

  

2.11 Uppgifter om anställningsförhållandet  

(Employment) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om anställningsförhållandet  
(Employment) 

 

Avlöningsformer (PaymentTypes)  

Avlöningsform (PaymentType) Heltid (1) 

Anställningsförhållandets giltighet 
(EmploymentPeriods) 

 

Anställningsförhållandets giltighetstid 
(Period) 

 

 Startdatum (StartDate) 2021-06-01 
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2.12 Yrke (Professions)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Yrke (Professions)    

Yrkesklass eller -beteckning (Profession)    

Typ av yrkesklass eller -beteckning (Type)  Kevas beteckningar (2) 

Identifierare för yrkesklass eller - 
beteckning (Code)  

39405 

Yrkesklass eller -beteckning (Profession)    

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

Identifierare för yrkesklass eller - 
beteckning (Code)  

Familjedagvårdare (53112)   

  

2.13 Registrering av anställningsförhållande 

(EmploymentRegs) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Registrering av anställningsförhållande 
(EmploymentRegs) 

 

Registreringsgrund (EmploymentReg)  

Typ av registreringsgrund (Type) 
 

Kevas registreringsgrund (1) 

Identifierare för registreringsgrund (Code) 01 
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2.14 Arbetspensionsförsäkring 

(PensionInsurance)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance)    

Uppgift om arbetspensionsförsäkring 
(PensionActCode)  

Arbetstagarens arbetspensionsförsäkring (1) 

Arbetspensionsanstaltens bolagskod 
(PensionProvIdCode)  

Välj arbetspensionsbolag och använd bolagskoden med två siffror (t.ex. 20)  

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo)  

Ett generiskt pensionsarrangemangnummer från pensionsanstalten (t.ex. 20-
0000001T)  

  

2.15 Inkomstslag 328 Arvode för 

familjevårdare (TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Arvode för familjevårdare (328) 

Belopp (Amount)  1000  
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2.16 Inkomstslag 328 Arvode för familjevårdare 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Arvode för familjevårdare (328) 

Belopp (Amount)  132 

Försäkringsuppgifter (InsuranceData)   

Försäkringsuppgift (TransactionInclusion)  

Försäkringsuppgiftens typ (InsuranceCode) Underställd socialförsäkringsavgifter (koderna 2–6) (1) 

Som grund för försäkringsavgift (Included) false 

  

2.17 Inkomstslag 402 Förskottsinnehållning 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Förskottsinnehållning (402)  

Belopp (Amount)  100.00 
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2.18 Inkomstslag 413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för 

arbetstagare (TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare (413)  

Belopp (Amount)  71.50 
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3. XML-materialets uppbyggnad 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<wrtir:WageReportsRequestToIR xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:wrtir="http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIR" 

xsi:schemaLocation="http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/WageReportsToIR WageReportsToIR.xsd"> 

         <DeliveryData> 

            <Timestamp>2021-06-23T01:09:46+02:00</Timestamp> 

            <Source>Den programvara som producerar materialet</Source> 

            <DeliveryDataType>100</DeliveryDataType> 

            <DeliveryId>materialreferens-2022-01-01-abc</DeliveryId> 

            <FaultyControl>1</FaultyControl> 

            <ProductionEnvironment>false</ProductionEnvironment> 

            <DeliveryDataOwner> 

               <Type>1</Type> 

               <Code>1234567-8</Code> 

            </DeliveryDataOwner> 

            <DeliveryDataCreator> 

               <Type>1</Type> 

               <Code>1234567-8</Code> 

            </DeliveryDataCreator> 

            <DeliveryDataSender> 

               <Type>1</Type> 

               <Code>1234567-8</Code> 

            </DeliveryDataSender> 

            <PaymentPeriod> 

               <PaymentDate>2022-01-31</PaymentDate> 

               <StartDate>2022-01-01</StartDate> 

               <EndDate>2022-01-31</EndDate> 

            </PaymentPeriod> 
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            <ContactPersons> 

               <ContactPerson> 

                  <Name>Förnamn Efternamn</Name> 

                  <Telephone>040-1234567</Telephone> 

 <ResponsibilityCode>1</ResponsibilityCode> 

               </ContactPerson> 

            </ContactPersons> 

            <Payer> 

               <PayerIds> 

                  <Id> 

                     <Type>1</Type> 

                     <Code>1234567-8</Code> 

                  </Id> 

               </PayerIds> 

               <PayerBasic> 

                  <CompanyName>Företag Oy</CompanyName> 

               </PayerBasic> 

               <Address> 

                  <Street>Gata 1</Street> 

                  <PostalCode>00000</PostalCode> 

                  <PostOffice>Stad</PostOffice> 

                  <CountryCode>FI</CountryCode> 

               </Address> 

               <SubOrgs> 

                  <SubOrg> 

                     <Type>1</Type> 

                     <Code>000</Code> 

                  </SubOrg> 
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               </SubOrgs> 

            </Payer> 

            <Reports> 

               <Report> 

                  <ReportData> 

                     <ActionCode>1</ActionCode> 

                     <ReportId>referens-somidentifierar-betalaren-01</ReportId> 

                  </ReportData> 

                  <IncomeEarner> 

                     <IncomeEarnerIds> 

                        <Id> 

                           <Type>2</Type> 

                           <Code>ddmmåå-1111</Code> 

                        </Id> 

                     </IncomeEarnerIds> 

                     <IncomeEarnerBasic> 

                        <LastName>Efternamn</LastName> 

                        <FirstName>Förnamn</FirstName> 

                     </IncomeEarnerBasic> 

                     <Employment> 

                        <PaymentTypes> 

                           <PaymentType>1</PaymentType> 

                        </PaymentTypes> 

                        <EmploymentPeriods> 

                           <Period> 

                              <StartDate>2021-06-01</StartDate> 

                           </Period> 

                        </EmploymentPeriods> 
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                     </Employment> 

                     <Professions> 

                        <Profession> 

                           <Type>2</Type> 

                          <Code>39405</Code> 

                        </Profession> 

  <Profession> 

  <Type>1</Type> 

  <Code>53112</Code> 

  </Profession> 

                     </Professions> 

                     <EmploymentRegs> 

                        <EmploymentReg> 

                           <Type>1</Type> 

                           <Code>01</Code> 

                        </EmploymentReg> 

                     </EmploymentRegs> 

                     <PensionInsurance> 

                        <PensionActCode>1</PensionActCode> 

                        <PensionProvIdCode>20</PensionProvIdCode> 

                        <PensionPolicyNo>20-0000001T</PensionPolicyNo> 

                     </PensionInsurance> 

                  </IncomeEarner> 

                  <Transactions> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>328</TransactionCode> 

                           <Amount>1000</Amount> 
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                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

  <Transaction> 

  <TransactionBasic> 

  <TransactionCode>328</TransactionCode> 

  <Amount>132</Amount> 

  </TransactionBasic> 

  <InsuranceData> 

  <TransactionInclusion> 

<InsuranceCode>1</InsuranceCode> 

<Included>false</Included> 

  </TransactionInclusion> 

  </InsuranceData>  

  </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>402</TransactionCode> 

                           <Amount>100</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>413</TransactionCode> 

                           <Amount>71.50</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                  </Transactions> 

               </Report> 
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            </Reports> 

         </DeliveryData> 

       </wrtir:WageReportsRequestToIR> 


