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1 BESKRIVNING AV EXEMPLET 

 

Som en årsändring jämförs pensionsarrangemangsnumrets giltighetstid mot rapporteringsmånden på den separata anmälan. 

Pensionsarrangemangnumret är giltigt om också endast en dag under giltighetstiden infaller under rapporteringsmånaden och året. 

Som en andra årsändring på den separata anmälan läggs Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther) till i datagruppen Uppgifter om betalaren 

(Payer). I och med ändringen kan betalaren anges som hushåll eller hushållsring.  

Ett hushåll betalar lön till husbyggare och byter pensionsförsäkrare vid månadsskiftet. Hushållet anger med en separat anmälan det totala 

beloppet för sjukförsäkringsavgifterna samt försäkringsuppgifterna. En separat anmälan ges inom utsatt tid den 4 följande månad. Före 

årsändringen kunde ett pensionsarrangemangsnummer inte anges på en separat anmälan efter att numret gått ut och man var tvungen att 

använda ett nytt pensionsarrangemangsnummer på anmälan. Eftersom man i och med årsändringen jämför försäkringen mot 

rapporteringsmånaden kan man använda ett pensionsarrangemangsnummer som var i kraft under rapporteringsmånaden i fråga.  

 

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

 

Årsändringar 2022: Det pensionsarrangemangnummer som anges i anmälan ska vara giltigt under den angivna rapporteringsperioden 

(PaymentMonth) 

I arbetsgivarens separata anmälan läggs Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther) till i datagruppen Uppgifter om betalaren (Payer).  
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2 ARBETSGIVARENS SEPARATA ANMÄLAN 

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. 2022-07-04T15:39:41Z)  

Datakälla (Source)  Den programvara som producerar materialet 

Typ av material (DeliveryDataType)  101 Arbetsgivarens separata anmälningar 

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)  Personbeteckning (finsk) (2) 

Identifierare (Code)  ddmmåå-1111 

Materialets skapare (DeliveryDataCreator)    

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

Identifierare (Code)  ddmmåå-1111 

Materialets avsändare (DeliveryDataSender)    

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

Identifierare (Code)  ddmmåå-1111 

Kontaktpersoner för materialet 
(ContactPersons)  

  

       Anmälningsdag (ReportDate)    

Uppgifter om betalaren (Payer)     
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Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om anmälningar (Reports)    

Underskrift (Signature)    

  

2.2 Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)  
Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn  Beskrivning av uppgiften 

Kontaktpersoner för materialet (ContactPersons)    

Kontaktperson för materialet (ContactPerson)    

Namn (Name)  Förnamn Efternamn 

Telefonnummer (Telephone)  040-1234567  

E-postadress (Email)  test@example.com 

  

2.3 Anmälningsdag (ReportDate)  
Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn  Beskrivning av uppgiften 

Anmälningsdag (ReportDate)  2021-07-04 

  

2.4 Betalarens identifierare (PayerIds)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn  Beskrivning av uppgiften 

Betalarens identifierare (PayerIds)    

Betalarens identifierare (Id)    

Typ av identifierare (Type)  Personbeteckning (finsk) (2) 
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Uppgiftens namn  Beskrivning av uppgiften 

Identifierare (Code)  ddmmåå-1111 

  

 2.5 Övriga uppgifter om betalaren 

(PayerOther) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn  Beskrivning av uppgiften 

Övriga uppgifter om betalaren (PayerOther)   

Typer av betalare (PayerTypes)   

Typ av betalare (Code) Hushåll (2) 

  

2.6 Arbetspensionsförsäkringar 

(PensionInsurances)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Arbetspensionsförsäkringar (PensionInsurances)    

Arbetspensionsförsäkring (PensionInsurance)   

Arbetspensionsanstaltens bolagskod 
(PensionProvIdCode)  

Välj arbetspensionsbolag och använd bolagskoden med två siffror (t.ex. 01)  

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo)  

Ett generiskt pensionsarrangemangnummer från pensionsanstalten (t.ex. 01-
2345678T)  
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2.7 Arbetsolycksfallsförsäkringar 

(AccidentInsurances) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Arbetsolycksfallsförsäkringar (AccidentInsurances)   

Arbetsolycksfallsförsäkring (AccidentInsurance)   

Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets 
identifierare (AccInsProvId) 

 

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

Identifierare (Code) 1234567-8  

Arbetsolycksfallsförsäkringens 
försäkringsnummer (AccInsPolicyNo) 

123456789-123 

  

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) 
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2.9 Rapporteringsperiod (PaymentMonth)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Rapporteringsperiod (PaymentMonth)   

Betalningsmånad (Month)  6 

Betalningsår (Year)  2022 

  

2.10 Inkomstslag (Transactions) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Inkomstslag (Transactions)    

Inkomstslag(Transaction)    

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

 

Inkomstslagets kod 
(SummaryTransactionCode) 

102 

Belopp (Amount 45.90 
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3. XML-materialets uppbyggnad 

<psrtir:PayerSummaryReportsRequestToIR xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xmlns:psrtir="http://www.tulorekisteri.fi/2017/1/PayerSummaryReportsToIR"> 

<DeliveryData> 

<Timestamp>2022-07-04T21:08:19.740000+02:00</Timestamp> 

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

<DeliveryDataType>101</DeliveryDataType> 

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

<FaultyControl>1</FaultyControl> 

<ProductionEnvironment>false</ProductionEnvironment> 

<DeliveryDataOwner> 

<Type>2</Type> 

<Code>ddmmåå-1111</Code> 

<CountryCode>FI</CountryCode> 

</DeliveryDataOwner> 

<DeliveryDataCreator> 

<Type>2</Type> 

<Code>ddmmåå-1111</Code> 

<CountryCode>FI</CountryCode> 

</DeliveryDataCreator> 

<DeliveryDataSender> 

<Type>2</Type> 

<Code>ddmmåå-1111</Code> 

<CountryCode>FI</CountryCode> 

</DeliveryDataSender> 

<ContactPersons> 

<ContactPerson> 
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<Name>Förnamn Efternamn</Name> 

<Telephone>040-1234567</Telephone> 

<Email>test@example.com</Email> 

</ContactPerson> 

</ContactPersons> 

<ReportDate>2021-07-04</ReportDate> 

<Payer> 

<PayerIds> 

<Id> 

<Type>2</Type> 

<Code>ddmmåå-1111</Code> 

</Id> 

</PayerIds> 

<PensionInsurances> 

<PensionInsurance> 

<PensionProvIdCode>01</PensionProvIdCode> 

<PensionPolicyNo>01-2345678T</PensionPolicyNo> 

</PensionInsurance> 

</PensionInsurances> 

<AccidentInsurances> 

<AccidentInsurance> 

<AccInsProvId> 

<Type>1</Type> 

<Code> 1234567-8</Code> 

</AccInsProvId> 

<AccInsPolicyNo>123456789-123</AccInsPolicyNo> 

</AccidentInsurance> 
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</AccidentInsurances> 

<PayerOther> 

<PayerTypes> 

<Code>2</Code> 

</PayerTypes> 

</PayerOther> 

</Payer> 

<Reports> 

<Report> 

<ReportData> 

<ActionCode>1</ActionCode> 

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

</ReportData> 

<PaymentMonth> 

<Month>6</Month> 

<Year>2022</Year> 

</PaymentMonth> 

<Transactions> 

<Transaction> 

<TransactionBasic> 

<SummaryTransactionCode>102</SummaryTransactionCode> 

<Amount>45.90</Amount>  

</TransactionBasic>  

</Transaction> 

</Transactions> 

</Report> 

</Reports> 
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</DeliveryData> 

</psrtir:PayerSummaryReportsRequestToIR> 


