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1 BESKRIVNING AV EXEMPLET 

 

I löneutbetalningen för juni har man felaktigt betalat 500 euro för mycket i månadslön till inkomsttagaren. Överbetalningen upptäcks i juli. 

Prestationsbetalaren lämnar en ersättande anmälan med vilken överbetalningen anmäls som en ogrundad förmån. Samtidigt rättar denne till de 

socialförsäkringsavgifter som debiterats arbetstagaren. 

Prestationsbetalaren och inkomsttagaren kommer överens om att överbetalningen återkrävs i augusti. Lön betalas till inkomsttagaren på normalt 

sätt i juli. I samband med lönen för juli anmäls inte återkravet som görs i augusti, eftersom återkrav anmäls enligt inkomstregistrets anvisning 

med anmälan för den löneperiod då inkomsten återkrävs. Dessutom förhindrar den nya behandlingsregel som gäller dagen för återkravet anmälan 

då dagen för återkrav är senare än den anmälda betalningsdagen för prestationen. 

Med anmälan för augusti anges uppgifter om återkravet som görs i augusti. Förskottsinnehållningen verkställs på den bruttolön som betalas ut. 

Förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet anmäls i tilläggsuppgifterna till återkravet, eftersom det påverkar den verkställda 

förskottsinnehållningen. Om förskottsinnehållningen på det återkrävda beloppet är större än det belopp som anmälts med inkomstslag 402 

Förskottsinnehållning och betalaren rättar till förskottsinnehållningen felaktigt, förkastas anmälan på basis av behandlingsreglerna för 2022. I 

samband med återkravet kan man inte anmäla ett negativt belopp för inkomstslagen 402 Förskottsinnehållning och 404 Källskatt. 

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

  

Årsändringar 2022: Datumet för återkrav (RecoveryDate) kan inte vara senare än prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag 

angiven i anmälan 

Datumet för återkrav (RecoveryDate) kan inte vara tidigare än 1.1.2019 

Startdatumet (StartDate) för den Ursprungliga löneutbetalningsperioden (OrigPaymentPeriod) kan inte vara tidigare än 1.1.1800 OCH 

uppgiften kan inte vara senare än Datumet för återkrav (RecoveryDate) 

Också om endast ett inkomstslag i anmälan har getts uppgiften Återkrav (Recovery = true), får inte en negativ siffra i uppgiften 

Belopp anges för inkomstslagen Förskottsinnehållning (402) och Källskatt (404) i anmälan 
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2 ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER  1 

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. 2021-06-29T15:39:41Z)  

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-2022-07-01-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)  

2022-06-30   

Startdatum (StartDate)  2022-06-01   

Slutdatum (EndDate)  2022-06-30   

  

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 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) 

  

2.8 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 

  

2.9 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic)  

  

Efternamn (LastName)  Efternamn 

Förnamn (FirstName)  Förnamn 

  

  



 Anmälan om löneuppgifter – Exempel 3: Ogrundad förmån och återkrav 11 (44) 

    

 

2.10 Inkomsttagarens (Addresses) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Inkomsttagarens (Addresses)   

Inkomsttagarens adress (TypedAddress)    

Typ av adress (AddressType)  Adress i hemviststat (1) 

Gatuadress (Street)  Gata 2 

Postnummer (PostalCode) 00000 

Postanstalt (PostOffice) Stad 

Landskod (CountryCode)  FI 

  

2.11 Yrke (Professions)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Yrke (Professions)    

Yrkesklass eller -beteckning (Profession)    

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

Identifierare för yrkesklass eller - 
beteckning (Code)  

Brevbärare (44121) 

Yrkesbeteckning (fritt formulerad) (Title) Brevbärare 
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2.12 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. 01)  

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo)  

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

  

2.13 Inkomstslag 201 Tidlön 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Tidlön (201) 

Belopp (Amount)  2500.00 
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2.14 Inkomstslag 402 Förskottsinnehållning 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Förskottsinnehållning (402)  

Belopp (Amount)  625.00 

  

2.15 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)  178.75 

  

2.16 Inkomstslag 414 Arbetstagarens 

arbetslöshetsförsäkringsavgift (TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414)  

Belopp (Amount)  35.00 
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3. XML-materialets uppbyggnad – Anmälan om löneuppgifter  1 

<?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>2021-06-29T10:54:48+03:00</Timestamp> 

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

            <DeliveryDataType>100</DeliveryDataType> 

            <DeliveryId>materialreferens-2022-07-01-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>2022-06-30</PaymentDate> 

               <StartDate>2022-06-01</StartDate> 

               <EndDate>2022-06-30</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> 

            </Payer> 

            <Reports> 

               <Report> 

                  <ReportData> 

                     <ActionCode>1</ActionCode> 
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                     <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> 

                     <Addresses> 

                        <TypedAddress> 

                           <AddressType>1</AddressType> 

                           <Street>Gata 2</Street> 

                           <PostalCode>00000</PostalCode> 

                           <PostOffice>Stad</PostOffice> 

                           <CountryCode>FI</CountryCode> 

                        </TypedAddress> 

                     </Addresses> 

                     <Professions> 

                        <Profession> 

                           <Type>1</Type> 

                           <Code>44121</Code> 

                           <Title>Brevbärare</Title> 

                        </Profession> 
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                     </Professions> 

                     <PensionInsurance> 

                        <PensionActCode>1</PensionActCode> 

                        <PensionProvIdCode>01</PensionProvIdCode> 

                        <PensionPolicyNo>01-2345678T</PensionPolicyNo> 

                     </PensionInsurance> 

                  </IncomeEarner> 

                  <Transactions> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 

                           <Amount>2500</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>402</TransactionCode> 

                           <Amount>625</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>413</TransactionCode> 

                           <Amount>178.75</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 
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                           <TransactionCode>414</TransactionCode> 

                           <Amount>35</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                  </Transactions> 

               </Report> 

            </Reports> 

         </DeliveryData> 

</wrtir:WageReportsRequestToIR> 
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4 ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER 1, Ersättande anmälan 

4.1 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. 2022-06-29T15:39:41Z)  

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-2022-07-01-abc2)  

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)    

  

4.2 Löneutbetalningsperiod  (PaymentPeriod)  
Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)    

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate)  

2022-06-30   

Startdatum (StartDate)  2022-06-01   

Slutdatum (EndDate)  2022-06-30   

  

4.3 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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4.4 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 

  

4.5 Grundläggande uppgifter om betalaren 

(PayerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om betalaren 
(PayerBasic)  

  

Företagets namn (CompanyName)  Företag Oy  

  

4.6 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      

  

  



 Anmälan om löneuppgifter – Exempel 3: Ogrundad förmån och återkrav 22 (44) 

    

 

4.7 Uppgifter om tjänsten (ReportData)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Uppgifter om tjänsten (ReportData)    

Åtgärdstyp (ActionCode)  Ersättande anmälan  (2) 

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

  

4.8 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 

  

4.9 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic)  

  

Efternamn (LastName)  Efternamn 

Förnamn (FirstName)  Förnamn 
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4.10 Inkomsttagarens (Addresses) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Inkomsttagarens (Addresses)   

Inkomsttagarens adress (TypedAddress)    

Typ av adress (AddressType)  Adress i hemviststat (1) 

Gatuadress (Street)  Gata 2 

Postnummer (PostalCode) 00000 

Postanstalt (PostOffice) Stad 

Landskod (CountryCode)  FI 

  

4.11 Yrke (Professions)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Yrke (Professions)    

Yrkesklass eller -beteckning (Profession)    

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

Identifierare för yrkesklass eller - 
beteckning (Code)  

Brevbärare (44121) 

Yrkesbeteckning (fritt formulerad) (Title) Brevbärare 
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4.12 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. 01)  

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo)  

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

  

4.13 Inkomstslag 201 Tidlön 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Tidlön (201) 

Belopp (Amount)  2000.00 
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4.14 Inkomstslag 201 Tidlön 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

 

  

4.15 Inkomstslag 402 Förskottsinnehållning 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Förskottsinnehållning (402)  

Belopp (Amount)  625.00 

  

4.16 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)  143.00 

  

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Tidlön (201) 

Belopp (Amount)  500.00 

Ogrundad förmån (UnjustEnrichment) true 
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4.17 Inkomstslag 414 Arbetstagarens 

arbetslöshetsförsäkringsavgift (TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414)  

Belopp (Amount)  28.00 
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5. XML-materialets uppbyggnad – Anmälan om löneuppgifter 1, Ogrundad förmån 

<?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>2022-06-29T10:54:48+03:00</Timestamp> 

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

            <DeliveryDataType>100</DeliveryDataType> 

            <DeliveryId>materialreferens-2022-07-01-abc2</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>2022-06-30</PaymentDate> 

               <StartDate>2022-06-01</StartDate> 

               <EndDate>2022-06-30</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> 

            </Payer> 

            <Reports> 

               <Report> 

                  <ReportData> 

                     <ActionCode>2</ActionCode> 
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                     <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> 

                     <Addresses> 

                        <TypedAddress> 

                           <AddressType>1</AddressType> 

                           <Street>Gata 2</Street> 

                           <PostalCode>00000</PostalCode> 

                           <PostOffice>Stad</PostOffice> 

                           <CountryCode>FI</CountryCode> 

                        </TypedAddress> 

                     </Addresses> 

                     <Professions> 

                        <Profession> 

                           <Type>1</Type> 

                           <Code>44121</Code> 

                           <Title>Brevbärare</Title> 

                        </Profession> 
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                     </Professions> 

                     <PensionInsurance> 

                        <PensionActCode>1</PensionActCode> 

                        <PensionProvIdCode>01</PensionProvIdCode> 

                        <PensionPolicyNo>01-2345678T</PensionPolicyNo> 

                     </PensionInsurance> 

                  </IncomeEarner> 

                  <Transactions> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 

                           <Amount>2000</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

  <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 

                           <Amount>500</Amount> 

                           <UnjustEnrichment>true</UnjustEnrichment> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>402</TransactionCode> 

                           <Amount>625</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 
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                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>413</TransactionCode> 

                           <Amount>143</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>414</TransactionCode> 

                           <Amount>28</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                  </Transactions> 

               </Report> 

            </Reports> 

         </DeliveryData> 

</wrtir:WageReportsRequestToIR> 
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6 ANMÄLAN OM LÖNEUPPGIFTER 2, Återkrav 

6.1 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. 2021-06-29T15:39:41Z)  

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-2022-07-01-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)    

  

6.2 Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)  

Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Löneutbetalningsperiod (PaymentPeriod)    

Prestationens betalningsdag eller annan 
anmälningsdag (PaymentDate)  

2022-08-31   

Startdatum (StartDate)  2022-08-01   

Slutdatum (EndDate)  2022-08-31   

  

6.3 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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6.4 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 

  

6.5 Grundläggande uppgifter om betalaren 

(PayerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om betalaren 
(PayerBasic)  

  

Företagets namn (CompanyName)  Företag Oy  

  

6.6 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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6.7 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-02) 

  

6.8 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 

  

6.9 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic)  

  

Efternamn (LastName)  Efternamn 

Förnamn (FirstName)  Förnamn 
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6.10 Inkomsttagarens (Addresses) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Inkomsttagarens (Addresses)   

Inkomsttagarens adress (TypedAddress)    

Typ av adress (AddressType)  Adress i hemviststat (1) 

Gatuadress (Street)  Gata 2 

Postnummer (PostalCode) 00000 

Postanstalt (PostOffice) Stad 

Landskod (CountryCode)  FI 

  

6.11 Yrke (Professions)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Yrke (Professions)    

Yrkesklass eller -beteckning (Profession)    

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

Identifierare för yrkesklass eller - 
beteckning (Code)  

Brevbärare (44121) 

Yrkesbeteckning (fritt formulerad) (Title) Brevbärare 
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6.12 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. 01)  

Pensionsarrangemangnummer 
(PensionPolicyNo)  

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

  

6.13 Inkomstslag 201 Tidlön 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Tidlön (201) 

Belopp (Amount)  2000.00 
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6.14 Inkomstslag 201 Tidlön 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Tidlön (201) 

Belopp (Amount)  500.00 

Återkrav (Recovery) true 

Tilläggsuppgifter om återkrav (RecoveryData)  

Datum för återkrav (RecoveryDate) 2022-08-31 

Förskottsinnehållning på det återkrävda 
beloppet (Withhold) 

125.00 

Ursprungliga löneutbetalningsperioder 
(OrigPaymentPeriods) 

 

Ursprunglig löneutbetalningsperiod 
(OrigPaymentPeriod) 

 

Startdatum (StartDate) 2022-06-01 

Slutdatum (EndDate) 2022-06-30 

  

6.15 Inkomstslag 402 Förskottsinnehållning 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Förskottsinnehållning (402)  

Belopp (Amount)  500.00 
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6.16 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)  143.00 

  

6.17 Inkomstslag 414 Arbetstagarens 

arbetslöshetsförsäkringsavgift (TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift (414)  

Belopp (Amount)  28.00 

  

  



 Anmälan om löneuppgifter – Exempel 3: Ogrundad förmån och återkrav 40 (44) 

    

 

7. XML-materialets uppbyggnad – Anmälan om löneuppgifter 1, Återkrav 

<?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>2022-09-01T10:54:48+03:00</Timestamp> 

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

            <DeliveryDataType>100</DeliveryDataType> 

            <DeliveryId>materialreferens-2022-07-01-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>2022-08-31</PaymentDate> 

               <StartDate>2022-08-01</StartDate> 

               <EndDate>2022-08-31</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> 

            </Payer> 

            <Reports> 

               <Report> 

                  <ReportData> 

                     <ActionCode>1</ActionCode> 
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                     <ReportId>referens-somidentifierar-betalaren-02</ReportId> 

                  </ReportData> 

                  <IncomeEarner> 

                     <IncomeEarnerIds> 

                        <Id> 

                           <Type>2</Type> 

                           <Code>ddmmåå-1111</Code> 

                        </Id> 

                     </IncomeEarnerIds> 

                     <IncomeEarnerBasic> 

                        <LastName>Efternamn</LastName> 

                        <FirstName>Förnamn</FirstName> 

                     </IncomeEarnerBasic> 

                     <Addresses> 

                        <TypedAddress> 

                           <AddressType>1</AddressType> 

                           <Street>Gata 2</Street> 

                           <PostalCode>00000</PostalCode> 

                           <PostOffice>Stad</PostOffice> 

                           <CountryCode>FI</CountryCode> 

                        </TypedAddress> 

                     </Addresses> 

                     <Professions> 

                        <Profession> 

                           <Type>1</Type> 

                           <Code>44121</Code> 

                           <Title>Brevbärare</Title> 

                        </Profession> 
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                     </Professions> 

                     <PensionInsurance> 

                        <PensionActCode>1</PensionActCode> 

                        <PensionProvIdCode>01</PensionProvIdCode> 

                        <PensionPolicyNo>01-2345678T</PensionPolicyNo> 

                     </PensionInsurance> 

                  </IncomeEarner> 

                  <Transactions> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 

                           <Amount>2000</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 

                           <Amount>500</Amount> 

                           <Recovery>true</Recovery> 

                        </TransactionBasic> 

                        <RecoveryData> 

                           <RecoveryDate>2022-08-31</RecoveryDate> 

                           <Withhold>125</Withhold> 

                           <OrigPaymentPeriods> 

                              <OrigPaymentPeriod> 

                                 <StartDate>2022-06-01</StartDate> 

                                 <EndDate>2022-06-30</EndDate> 

                              </OrigPaymentPeriod> 
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                           </OrigPaymentPeriods> 

                        </RecoveryData> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>402</TransactionCode> 

                           <Amount>500</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>413</TransactionCode> 

                           <Amount>143</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>414</TransactionCode> 

                           <Amount>28</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                  </Transactions> 

               </Report> 

            </Reports> 

         </DeliveryData> 

</wrtir:WageReportsRequestToIR> 

 

 


