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1 BESKRIVNING AV EXEMPLET 

 

I och med årsändringen, om typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerType) är ”Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-

försäkringsskyldighet” (kod 14), ska uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring (InsuranceExceptionCode) anges i anmälan (kod 1 eller 

alternativt 2, 3, 4 och 5). Genom begränsningsregeln säkerställs att uteslutande av socialförsäkringsavgifter anmäls korrekt. 

Ett aktiebolag betalar lön till en företagare som är 71 år gammal. På grund av sin ålder har företagaren inte längre några försäkringsskyldigheter. 

Företaget betalar 3 500 euro i tidlön till inkomsttagaren och innehåller 875 euro i förskottsinnehållning på det. 

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

 

Årsändring 2022: Om typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerType) är ”Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-

försäkringsskyldighet” (kod 14), ska uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring (InsuranceExceptionCode) anges i anmälan (kod 1 

eller alternativt 2, 3, 4 och 5). 
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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. 2022-04-01T15:39:41Z)  

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)  

2022-03-31   

Startdatum (StartDate)  2022-03-01   

Slutdatum (EndDate)  2022-03-31   

  

2.3 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  

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 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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2.7 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 

  

2.8 Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerBasic)  
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Grundläggande uppgifter om inkomsttagaren 
(IncomeEarnerBasic)  

  

Efternamn (LastName)  Efternamn 

Förnamn (FirstName)  Förnamn 

  

2.9 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 
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Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Postnummer (PostalCode) 00000 

Postanstalt (PostOffice) Stad 

Landskod (CountryCode)  FI 

  

2.10 Övriga försäkringsuppgifter 

(InsuranceExceptions) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Övriga försäkringsuppgifter (InsuranceExceptions)   

Typ av undantagssituation för försäkring 
(ExceptionCode) 

Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- eller 
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring) (1) 

  

2.11 Övriga uppgifter (IncomeEarnerOther) 
Uppgifter om datagruppen:  

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Övriga uppgifter (IncomeEarnerOther)   

Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerTypes) 

  

Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren 

(IncomeEarnerType) 

Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet (14) 
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2.12 Inkomstslag 201 Tidlön 

(TransactionBasic) 
Uppgifter om datagruppen: 

Uppgiftens namn Beskrivning av uppgiften 

Allmänna uppgifter om inkomstslaget 
(TransactionBasic) 

  

Inkomstslagets kod (TransactionCode)  Tidlön (201) 

Belopp (Amount)  3500.00 

  

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)  875.00 
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3. XML-materialets uppbyggnad 

<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>2021-06-29T10:55:10+03:00</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>2022-03-31</PaymentDate> 

               <StartDate>2022-03-01</StartDate> 

               <EndDate>2022-03-31</EndDate> 

            </PaymentPeriod> 

            <ContactPersons> 
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               <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> 

            </Payer> 

            <Reports> 

               <Report> 

                  <ReportData> 

                     <ActionCode>1</ActionCode> 

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

                  </ReportData> 

                  <IncomeEarner> 

                     <IncomeEarnerIds> 

                        <Id> 

                           <Type>2</Type> 

                           <Code>ddmmåå-1111</Code> 
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                        </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> 

                     <InsuranceExceptions> 

                        <ExceptionCode>1</ExceptionCode> 

                     </InsuranceExceptions> 

                     <IncomeEarnerOther> 

                        <IncomeEarnerTypes> 

                           <IncomeEarnerType>14</IncomeEarnerType> 

                        </IncomeEarnerTypes> 

                     </IncomeEarnerOther> 

                  </IncomeEarner> 

                  <Transactions> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>201</TransactionCode> 
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                           <Amount>3500</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                     <Transaction> 

                        <TransactionBasic> 

                           <TransactionCode>402</TransactionCode> 

                           <Amount>875</Amount> 

                        </TransactionBasic> 

                     </Transaction> 

                  </Transactions> 

               </Report> 

            </Reports> 

         </DeliveryData> 

</wrtir:WageReportsRequestToIR> 

 


