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1. INLEDNING 

 

I detta dokument beskrivs de förmåner och pensioner som ska anmälas till inkomstregistret jämte 

förklaringar och kodvärden. Dokumentet innehåller därtill uppgifter om författningsgrunden för 

och beskattningsbehandlingen av inkomstslaget. Utöver egentliga inkomstslag innehåller kapitel 

3 en beskrivning av de poster som ska dras av från förmåns- och pensionsinkomster, såsom 

förskottsinnehållning och utmätning.  

En betalare av en förmån eller pension enligt 3 § i lagen om inkomstregistret ska till 

inkomstregistret anmäla förmåns- och pensionsuppgifter, som föreskrivits som skattepliktiga eller 

som påverkar behandlingen av grundläggande utkomststöd som beviljas av 

Folkpensionsanstalten. En förmåns- och pensionsbetalare ska därtill till inkomstregistret anmäla 

prestationer som den är skyldig att anmäla till Skatteförvaltningen utifrån arvs- och 

gåvoskattelagen (28 a §). Därtill anmäls förmåns- och pensionsuppgifter bland annat för 

regressbehandling. 

I detta dokument har man i förklaringarna för inkomstslagen allmänt använt termen "Inkomsten 

är skattefri i beskattningen". Termen betyder att inkomsten är skattefri i inkomstbeskattningen. 

Även om inkomsten är skattefri i inkomstbeskattningen, kan den vara skattepliktig i arvs- och 

gåvobeskattningen.  

Kodvärdet för inkomstslaget är en individuell identifierare med vilken inkomstslaget anmäls till 

inkomstregistret. I förklaringen av inkomstslaget beskrivs inkomstslagets karaktär och grunderna 

för att bevilja förmånen eller pensionen. Förklaringen innehåller information om de författningar 

som ligger till grund för betalningen. Utbetalningen kan grunda sig till exempel på en lag, ett 

kollektivavtal, försäkringsvillkoren eller ett kommunalt beslut. 

Inkomstslagen finns i inkomstregistret med den noggrannhet som är nödvändig för 

informationsanvändarna eller en del informationsanvändare. Det är möjligt att fler inkomstslag 

används i förmåns- och pensionssystemen och att uppgifterna måste specificeras noggrannare 

än i inkomstregistret. I så fall ska prestationsbetalaren koda de inkomstslag som är tillgängliga i 

det egna förmåns- och pensionssystemet enligt inkomstslagen i inkomstregistret. 

Förmåns- och pensionsinkomstslag har förutom i detta dokument också behandlats i dokumentet 

Förmåner - Koduppsättningar – Inkomstslag. 
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2. FÖRKLARINGAR AV INKOMSTSLAGEN 
 
 
2.1 Ersättningar för inkomstbortfall 
 
Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1048 Dagpenning för inkomstbortfall (FPA) FPA kan betala dagpenning för inkomstbortfall som orsakas av frånvaro p.g.a. 
ett särskilt hälsoskäl. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 8 kap. 1 § 2 mom. 

1125 Ersättning för lönebortfall för tiden för 
fysikalisk behandling 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

Ersättning som kan betalas för lönebortfall på grund av den tid som använts 
för fysikalisk behandling. Ersättningen betalas för högst 30 dagar per 
kalenderår. Ersättningen betalas inte ut för en dag för vilken den skadade får 
ersättning för inkomstbortfall. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 49 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring 17 a § 
 
 

1126 Ersättning för lönebortfall för 
undersökningstiden 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

Ersättning som kan betalas för lönebortfall på grund av undersökning. Betalas 
för högst sju dagar. Betalas inte, om det handlar om ett olycksfall i arbetet 
eller en yrkessjukdom som kan ersättas. I lagen om lantbruksföretagares 
olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar heter denna ersättning. Ersättning av 
inkomstbortfall under undersökningstid, ersättningen grundar sig i sin helhet 
på LFöPL-arbetsinkomstbeloppet i den nämnda lagen, löneinkomster beaktas 
inte. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 48 § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 41 § 
 
 

1130 Dagpenning 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

En förmån som ska betalas i ersättning för inkomstbortfall utifrån 
arbetsoförmåga orsakad av ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom och 
som olycksfallsförsäkrarna kan betala i högst ett år från och med olyckan och 
för alla kalenderdagar. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 56 § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 48 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring 17 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 9 § 
 

1134 Ersättning för inkomstbortfall till anhörig 
för anpassningsträning 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

En ersättning för inkomstbortfall som ska betalas som en del av ersättningen 
för en anhörigs medverkan i anpassningsträning. En ersättning som betalas ur 
en arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring till en skadads anhörig, 
vars medverkan i anpassningsträning är ändamålsenlig. Förutsätter att den 
skadade ersätts för en anpassningsträningskurs. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 97 § 
▪ Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 7 § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 71 § 
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Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1137 Ersättning för inkomstbortfall till en 
närstående till en avliden person 
(brottsskadelagen) 

Ersättning för inkomstbortfall som ska betalas till en närstående till en person 
som dött under de förutsättningar som föreskrivits i skadeståndslagens 5 kap. 
4 b §. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 8 § 

1139 Ersättning för inkomstbortfall till en 
närstående (lagen om statens 
skadeståndsverksamhet) 

Ersättning för kortvarig inkomstbortfall som ska betalas till en närstående till 
en person som dött under de förutsättningar som föreskrivits i 
skadeståndslagens 5 kap. 4 b §. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 b § 
 
 

1141 Ersättning för inkomstbortfall 
(brottsskadelagen) 

Ersättning för kortvarig inkomstbortfall som ska betalas till en person som 
drabbats av en personskada. Ersättningen kan också betalas ut till 
arbetsgivaren, om arbetsgivaren betalat lön eller en motsvarande ersättning 
till skadelidande. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 4 § 1 mom. 2 punkten 
 
 

1145 Ersättning för inkomstbortfall (lagen om 
statens skadeståndsverksamhet) 

Ersättning för kortvarig inkomstbortfall, som orsakats av en statlig myndighets 
misstag eller försummelse eller av verksamhet för vilken staten är ansvarig, 
oberoende av uppsåt eller oaktsamhet. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 §, 2 a § och 2 b § 
 
 

1149 Ersättning för inkomstbortfall 
(viltskadelagen) 

En ersättning för inkomstbortfall för en personskada som orsakats av ett stort 
rovdjur. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Viltskadelagen 22 § 

1152 Ersättning för inkomstbortfall till en 
närstående till skadelidande 
(brottsskadelagen) 

En ersättning för inkomstbortfall som ska betalas till en närstående till den 
som drabbats av en personskada då offrets död orsakats med uppsåt eller 
med grov oaktsamhet. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 6 § 
 

1153 Ersättning för inkomstbortfall (lagen om 
ersättning av statens medel som till 
följd av frihetsberövande skall betalas 
till oskyldigt häktad eller dömd) 

Ersättning för inkomstbortfall för minskning i inkomst eller uppehälle på grund 
av frihetsberövande. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall 
betalas till oskyldigt häktad eller dömd 4 § 
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Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1163 Ersättning för inkomstbortfall 
(spårtrafiksskador) 

Lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1891) – lagen 
om ansvar i spårtrafik (113/1999) – i praktiken beviljas förmåner utifrån 
skadeståndslagen Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ansvar i spårtrafik (113/1999) 
▪ Lagen angående ansvarighet för skada i följd av järnvägsdrift (8/1891) 
 
 

1168 Ersättning för lönebortfall för tiden för 
fysikalisk behandling (militärsjukdomar 
och -olycksfall) 

Ersättning som kan betalas för lönebortfall på grund av den tid som använts 
för fysikalisk behandling. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
 
 

1169 Ersättning för lönebortfall för 
undersökningstiden (militärsjukdomar 
och -olycksfall) 

Ersättning som kan betalas för lönebortfall på grund av undersökning. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
 
 

1173 Dagpenning (militärsjukdomar och -
olycksfall) 

En förmån som betalas som ersättning för inkomstbortfall på grund av 
arbetsoförmåga, vilken kan betalas i högst ett år från och med olyckan och för 
alla kalenderdagar. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
 
 

1177 Ersättning för inkomstbortfall 
(militärsjukdomar och -olycksfall) 

En ersättning för inkomstbortfall som ska betalas som en del av ersättningen 
för en anhörigs medverkan i anpassningsträning. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
▪ Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
 
 

1184 Ersättning för inkomstbortfall 
(trafikförsäkring) 

Ersättning för förvärvsinkomstbortfall som betalas på grund av personskada 
och som är skattepliktig förvärvsinkomst. Ersättningen anmäls med 
inkomstslaget då högst ett år har förflutit sedan skadan. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 §, 2 a § och 2 b §  
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Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1185 Ersättning för försenade 
förvärvsinkomster (trafikförsäkring) 

En ersättning som betalas för försenade inkomster, om en skadad persons 
utexaminering till en befattning eller ett yrke bevisligen skjutits upp till en 
senare tidpunkt till följd av en trafikskada. Ersättningen anmäls med 
inkomstslaget då högst ett år har förflutit sedan skadan. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen  
 
 

1186 Ersättning för inkomstbortfall för en 
närstående (trafikförsäkring) 

En rimlig ersättning för inkomstbortfall som ska betalas av en särskild orsak till 
en närstående till en skadad person, då bortfallet beror på vården av den 
skadade och därtill anknutna åtgärder. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 d § 
 

1187 Ersättning för inkomstbortfall för 
rehabiliteringstiden (trafikförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall, vilken betalas ut för rehabiliteringstiden. 
Ersättningen anmäls med inkomstslaget då högst ett år har förflutit sedan 
skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 626/1991 
 
 

1194 Ersättning för inkomstbortfall 
(reseförsäkring) 

Dagpenning som betalas av en annan aktör än FPA, vilken betalas om en 
person är förhindrad att utföra sitt arbete och därför delvis eller i sin helhet 
förlorat de inkomster som hen förvärvat med sitt arbete. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkor 
 

1199 Ersättning för inkomstbortfall (privat 
olycksfallsförsäkring) 

Dagpenning som betalas av en annan aktör än FPA, vilken betalas om en 
person är förhindrad att utföra sitt arbete och därför delvis eller i sin helhet 
förlorat de inkomster som hen förvärvat med sitt arbete. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1203 Ersättning för inkomstbortfall 
(sjukförsäkring) 

Dagpenning som betalas av en annan aktör än FPA, vilken betalas om en 
person är förhindrad att utföra sitt arbete och därför delvis eller i sin helhet 
förlorat de inkomster som hen förvärvat med sitt arbete. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1207 Ersättning för inkomstbortfall på grund 
av övergående arbetsoförmåga 
(ansvarsförsäkring) 

Ersättning som betalats ut för inkomstbortfall på grund av personskada. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1208 Ersättning för inkomstbortfall på grund 
av bestående arbetsoförmåga 
(ansvarsförsäkring) 

Ersättning som betalats ut för inkomstbortfall på grund av personskada. 
Ersättningen anmäls med inkomstslaget då högst ett år har förflutit sedan 
skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1209 Ersättning för inkomstbortfall till 
närstående (ansvarsförsäkring) 

En rimlig ersättning för inkomstbortfall som ska betalas av en särskild orsak till 
en närstående till en skadad person, då inkomstbortfallet beror på vården av 
den skadade och därtill anknutna åtgärder. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1210 Ersättning för inkomstbortfall till 
följeslagare (ansvarsförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som kan betalas till en följeslagare, om 
följeslagaren förlorar inkomster på grund av att den försäkrade undersöks och 
får vård. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 

1211 Ersättning för försenade 
förvärvsinkomster (ansvarsförsäkring) 

En ersättning som betalas för försenade inkomster, om skadelidandes 
utexaminering till en befattning eller ett yrke skjutits upp till en senare tidpunkt. 
Ersättningen anmäls med inkomstslaget då högst ett år har förflutit sedan 
skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1223 Ersättning för inkomstbortfall 
(patientförsäkring) 

Ersättning för arbetsinkomstbortfall på grund av en personskada, vilken är 
skattepliktig inkomst. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 §, 2 a § och 2 b § 
▪ Patientskadelagen 3 § 
 
 

1224 Ersättning för försenade 
förvärvsinkomster (patientförsäkring) 

En ersättning som betalas för försenade inkomster, om en skadad persons 
utexaminering för en befattning eller ett yrke bevisligen skjutits upp till en 
senare tidpunkt till följd av en trafikskada eller en patientskada. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 a § 
▪ Patientskadelagen 3 § 
 
 

1225 Ersättning för inkomstbortfall till 
närstående (patientförsäkring) 

En rimlig ersättning för nödvändig inkomstbortfall som ska betalas av en 
särskild orsak till en närstående till en skadad person, då bortfallet beror på 
vården av den skadade och anknutna åtgärder. Inkomsten är förvärvsinkomst 
i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 d § 
▪ Patientskadelagen 3 §  
 
 

1226 Ersättning för inkomstbortfall för 
rehabiliteringstiden (patientförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall, vilken betalas ut för rehabiliteringstiden. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Nya patientskadelagen 27 § 
 
 

1244 Ersättning för inkomstbortfall på grund 
av övergående arbetsoförmåga 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som betalas av en annan aktör än FPA och som 
betalas om en person är förhindrad att utföra sitt arbete och därför delvis eller 
i sin helhet förlorat de inkomster som hen förvärvat med sitt arbete. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
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Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 

1247 Ersättning för inkomstbortfall till en 
närstående 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

En rimlig ersättning för inkomstbortfall som ska betalas av en särskild orsak till 
en närstående till en skadad person, då inkomstbortfallet beror på vården av 
den skadade och anknutna åtgärder. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1253 Ersättning för inkomstbortfall till en 
följeslagare 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som kan betalas till en följeslagare, om 
följeslagaren förlorar inkomster på grund av att den försäkrade undersöks och 
får vård. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1254 Ersättning för försenade 
förvärvsinkomster 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

Dagpenning som betalas av en annan aktör än FPA och som betalas om en 
person är förhindrad att utföra sitt arbete och därför delvis eller i sin helhet 
förlorat de inkomster som hen förvärvat med sitt arbete. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1298 Ersättning för inkomstbortfall till en 
närstående till en avliden person 
(trafikförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som orsakats av personskada som drabbat en 
synnerligen närstående person till en person som avlidit. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 b § 
 
 

1332 Dagpenning för tiden för en allvarlig 
sjukdom hos ett barn (frivillig 
försäkring) 

Genom försäkringsskyddet vid allvarlig sjukdom hos ett barn kan en 
dagpenningsersättning betalas till en förälder för de dagar barnet är på 
sjukhus och för tiden för läkarordinerad fortsatt behandling. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1334 Ersättning för inkomstbortfall 
(låneskyddsförsäkring) 

Ersättning för arbetslöshet som ska betalas ur en frivillig 
låneskyddsförsäkring. Beloppet på förmånen påverkas av inkomsttagarens 
månadsrater för låneamorteringen och storleken på den försäkrade delen av 
lånet. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 11 (87) 

 

 

 
 

 

Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1368 Fortlöpande ersättning för 
inkomstbortfall till närstående (lagen 
om statens skadeståndsverksamhet) 

Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall till närstående av den bortgångne 
med de förutsättningar som föreskrivs i 5 kap. 4 b § i skadeståndslagen. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet  
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 b §  

1369 Fortlöpande ersättning för 
inkomstbortfall (brottsskadelagen) 

Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall till den som tillfogats en 
personskada. Ersättningen kan även betalas till arbetsgivaren, om 
arbetsgivaren har betalat lön eller ersättning som motsvarar lön till den som 
tillfogats en personskada. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 4 § 1 mom. 2 punkten 
 

1370 Fortlöpande ersättning för 
inkomstbortfall (lagen om statens 
skadeståndsverksamhet) 

Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall som orsakats av ett fel eller en 
försummelse som en statlig myndighet har begått eller på verksamhet för 
vilken staten svarar oberoende av uppsåt eller vårdslöshet. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 §, 2 a § och 2 b §  
 

1371 Fortlöpande ersättning för 
inkomstbortfall (viltskadelagen) 

Fortlöpande ersättning för inkomstbortfall p.g.a. personskada som orsakats av 
ett stort rovdjur. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Viltskadelagen 22 §  

1390 
 

Ersättning för inkomstbortfall under 
rehabiliteringstiden när mer än ett år 
förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som betalas under rehabiliteringstiden. 
Ersättningen anmäls med inkomstslaget när mer än ett år har förflutit sedan 
skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen 8 §  
 

1391 Ersättning för inkomstbortfall till 
närstående till den som avlidit 
(ansvarsförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som betalas till närstående till den som avlidit 
under de förutsättningar som fastställs i 5 kap. 4 b § i skadeståndslagen. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen.  
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 12 (87) 

 

 

 
 

 

Kod Inkomstslagets namn Förklaring av inkomstslaget 

1398 Ersättning för inkomstbortfall när mer 
än ett år förflutit sedan skadan 
(trafikförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som betalas för bortfall av förvärvsinkomst p.g.a. 
en personskada. Ersättningen anmäls med inkomstslaget när mer än ett år 
har förflutit sedan skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är:  
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 §, 2 a § och 2 b §  
 

1399 Ersättning för försenade 
förvärvsinkomster när mer än ett år 
förflutit sedan skadan (trafikförsäkring) 

En ersättning som betalas för försenade inkomster, om skadelidandes 
utexaminering till en befattning eller ett yrke bevisligen skjutits upp till en 
senare tidpunkt p.g.a. en trafikskada. Ersättningen anmäls med inkomstslaget 
när mer än ett år förflutit sedan skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är:  
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 
 

1400 Ersättning för inkomstbortfall till 
närstående när mer än ett år förflutit 
sedan skadan (trafikförsäkring) 

En rimlig ersättning för inkomstbortfall som betalas av en särskild orsak till en 
närstående till en skadad person, då inkomstbortfallet beror på vården av den 
skadade och till vården anknutna åtgärder. Ersättningen anmäls med 
inkomstslaget när mer än ett år har förflutit sedan skadan inträffade. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen.  
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 d §  
 

1401 Ersättning för inkomstbortfall till en 
närstående till en avliden person när 
mer än ett år förflutit sedan skadan 
(trafikförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall som orsakats av personskada som drabbat en 
synnerligen närstående person till en person som avlidit. Ersättningen anmäls 
med inkomstslaget när mer än ett år har förflutit sedan skadan. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen.  
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 b §  
 

1404 Ersättning för inkomstbortfall på grund 
av bestående arbetsoförmåga när mer 
än ett år förflutit sedan skadan 
(ansvarsförsäkring) 

Ersättning som betalats ut för inkomstbortfall på grund av personskada. 
Ersättningen anmäls med inkomstslaget när mer än ett år har förflutit sedan 
skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1407 Ersättning för försenade 
förvärvsinkomster när mer än ett år 
förflutit sedan skadan 
(ansvarsförsäkring) 

En ersättning som betalas för försenade inkomster, om skadelidandes 
utexaminering till en befattning eller ett yrke skjutits upp till en senare tidpunkt. 
Ersättningen anmäls med inkomstslaget när mer än ett år har förflutit sedan 
skadan. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
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▪ Försäkringsvillkoren 
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2.2 Värnplikts- och civiltjänstgöringsförmåner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1219 Reservistlön En ersättning som Försvarsmakten betalar för tiden för repetitionsövning. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Värnpliktslagen, 11 kap. 
 
 

1220 
 
 
 

Lön för kompletterande tjänstgöring 
(civiltjänstlagen) 

En person som utför kompletterande tjänstgöring, extra tjänstgöring och 
tjänstgöring under mobilisering har utöver dagpenning enligt 48 § i 
civiltjänstlagen rätt till lön, vars belopp är samma som manskapets 
reservistlön, som betalas för tjänstgöringstiden till värnpliktiga som är 
inkallade till reservens repetitionsövningar. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Civiltjänstlagen 50 § 
 

1283 Dagpenning till värnpliktig, reservist, en 
person som genomgår utbildning vid 
Räddningsinstitutet eller en 
civiltjänstgörare 

En ersättning som betalas för tiden för värnplikten, frivilliga övningar eller 
repetitionsövningar. Med inkomstslaget anmäls även dagpenning till en 
person som genomgår utbildning vid Räddningsinstitutet, en person som 
studerar vid Försvarshögskolan samt en person som genomgår grundkursen 
för gränsbevakare och dagpenning för civiltjänstgörare. Med inkomstslaget 
anmäls även ersättningar för tjänstgöringsomständigheterna till beväringar 
och personer som studerar vid Försvarshögskolan (tillägg för fallskärmshopp, 
dykningspenning, flygtillägg). Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Värnpliktslagen, 11 kap.  
▪ Räddningslagen 70 §  
▪ Civiltjänstlagen 48 §  
▪ Lagen om Försvarshögskolan, 5 kap. 
▪ Lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning, 26 c § 
 

1343 Militärunderstöd 
(militärunderstödslagen) 

FPA kan betala militärunderstöd till en värnpliktig som utför värnplikten eller 
civiltjänsten, till en kvinna som utför frivillig militärtjänst eller till en anhörig i 
tjänstgöring.  Militärunderstöd kan innehålla ett grundunderstöd, ett 
bostadsunderstöd, ett specialunderstöd och militärunderstöd till ett barn som 
är berättigat till underhållsbidrag. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Militärunderstödslagen 8 §, 9 §, 10 a § och 13 § 
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2.3 Ersättningar för underhållsbortfall 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1136 Ersättning för underhållsbortfall 
(brottsskadelagen) 

Om ett dödsfall orsakats genom brott, betalas med stöd av brottsskadelagen 
en ersättning för underhållsbortfall till personer som försörjts av den person 
som avlidit. En ersättning som ska betalas för underhållsbortfall utifrån de 
grunder som föreskrivits i 5 kap. 4 § i skadeståndslagen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen.  
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 8 § 
 
 

1138 Ersättning för underhållsbortfall (lagen 
om statens skadeståndsverksamhet) 

En ersättning som ska betalas för underhållsbortfall utifrån de grunder som 
föreskrivits i 5 kap. 4 § i skadeståndslagen. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 § 
 
 

1140 Ersättning för underhållsbortfall 
(viltskadelagen) 

En ersättning som ska betalas för underhållsbortfall utifrån de grunder som 
föreskrivits i 5 kap. 4 § i skadeståndslagen. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Viltskadelagen 22 § 
 
 

1154 Gottgörelse för minskat underhåll 
(lagen om ersättning av statens medel 
som till följd av frihetsberövande skall 
betalas till oskyldigt häktad eller dömd) 

Ersättning för minskad försörjning som betalas för frihetsberövandet av en 
oskyldigt dömd person. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall 
betalas till oskyldigt häktad eller dömd 4 § 
 
 

1212 Ersättning för underhållsbortfall 
(ansvarsförsäkring) 

En ersättning för underhållsbortfall som ska betalas utifrån 
underhållsskyldigheten och som en änka/änkling, barn och adoptivbarn är 
berättigade till. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1246 Ersättning för underhållsbortfall 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

En ersättning för underhållsbortfall som ska betalas utifrån 
underhållsskyldigheten och som en änka/änkling, barn och adoptivbarn är 
berättigade till. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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2.4 Ersättning för men, bestående 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1133 Menersättning 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

Försäkringsersättning som betalas för bestående men som orsakats av 
olycksfall och yrkessjukdomar. Enligt lagen om olycksfallsförsäkring betalas 
menersättning som en engångsersättning om invaliditetsklassen är 1–10. I de 
högre invaliditetsklasserna betalas ersättning som en engångsersättning eller 
fortlöpande, enligt den skadades val. Enligt lagen om olycksfall i arbetet och 
om yrkessjukdomar betalas menersättning som en engångsersättning i 
invaliditetsklasserna 1–5 och fortlöpande i invaliditetsklasserna 6–20. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 83 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 9 §  
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 18 a § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 67 § 
 
 

1144 Ersättning för men, bestående 
(brottsskadelagen) 

Ersättning för bestående men som orsakats en person som drabbats av en 
personskada. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 5 § 
 
 

1148 Ersättning för men, bestående (lagen 
om statens skadeståndsverksamhet) 

Ersättning för ett bestående men som orsakats av en statlig myndighets 
misstag, försummelse eller verksamhet som staten ansvarar för oberoende av 
uppsåt eller oaktsamhet. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 c § 
 
 

1151 Ersättning för men, bestående 
(viltskadelagen) 

Ersättning av bestående men till följd av en personskada som orsakats av ett 
stort rovdjur. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Viltskadelagen 22 § 
 
 

1156 Ersättning för men, bestående (lagen 
om skadeersättningar vid statliga 
tjänsteresor) 

En ersättning för ett bestående funktionellt men som orsakats av en sjukdom 
eller ett olycksfall under en resa. Vad gäller områden med hög säkerhetsrisk 
är det därtill möjligt att betala en tilläggsersättning enligt 11 § för ett 
bestående funktionellt men. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor 9 § och 11 § 
 
 

1176 Menersättning (militärsjukdomar och -
olycksfall) 

Försäkringsersättning som betalas för bestående men som orsakats av 
olycksfall och yrkessjukdomar. Menersättningen betalas som 
engångsersättning, om invaliditetsklassen är 1–10. I högre invaliditetsklasser 
betalas ersättning som en engångsersättning eller fortlöpande enligt den 
skadades val. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom  
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 
 
 



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 17 (87) 

 

 

 
 

 

Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1180 Ersättning för men, bestående 
(militärsjukdomar och -olycksfall, 
krishantering) 

Tilläggsersättning som betalas på grund av ett bestående allmänt men och 
som fastställs enligt den invaliditetsklassifikation som föreskrivs i lagen om 
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 9 § 
 
 

1189 Ersättning för men, bestående 
(trafikförsäkring) 

En ersättning som betalas till skadelidande för ett bestående men på grund av 
en trafikolycksskada. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 c § 
 
 

1196 Ersättning för men, bestående 
(reseförsäkring) 

Betalas för bestående men som orsakats av ett olycksfall. Menersättningen 
betalas som engångsersättning. Beloppet fastställs enligt SHM:s 
invaliditetsklassificering. Betalas inte om menet uppkommer först då tre år gått 
från olycksfallet. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1201 Ersättning för men, bestående (privat 
olycksfallsförsäkring) 

Betalas för bestående men som orsakats av ett olycksfall. Menersättningen 
betalas som engångsersättning. Beloppet fastställs enligt SHM:s 
invaliditetsklassificering. Betalas inte om menet uppkommer först då tre år gått 
från olycksfallet. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1205 Ersättning för men, bestående 
(sjukkostnadsförsäkring) 

Betalas för bestående men som orsakats av ett olycksfall. Menersättningen 
betalas som engångsersättning. Beloppet fastställs enligt SHM:s 
invaliditetsklassificering. Betalas inte om menet uppkommer först då tre år gått 
från olycksfallet. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1213 Ersättning för men, bestående 
(ansvarsförsäkring) 

En engångsersättning som betalas för bestående men som orsakats av ett 
olycksfall. Beloppet fastställs enligt SHM:s invaliditetsklassificering. Betalas 
inte om menet uppkommer först då tre år gått från olycksfallet. Med 
inkomstslaget anmäls även ersättning som betalas för bestående men som 
orsakats av ett olycksfall.  Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1228 Ersättning för men, bestående 
(patientförsäkring) 

Med en ersättning för bestående men gottgörs den skadade personen för det 
bestående funktionella men som skadan orsakar hen. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 c § 
▪ Patientskadelagen 3 § 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1249 Ersättning för men, bestående 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

Med en ersättning för bestående men gottgörs den skadade personen för det 
bestående funktionella men som skadan orsakar hen. Det handlar om en 
immateriell ersättning. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1274 Menersättning (lagstadgat skydd för 
professionella idrottsutövare) 

Menersättning betalas i enlighet med 83–86 § och 87 § 1, 3 och 4 mom. i 
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar till en idrottsutövare som 
får ett bestående allmänt men på grund av en skada eller en sjukdom till följd 
av ett olycksfall. På ersättning av ett bestående allmänt men tillämpas också 
bestämmelserna om tilläggsersättning för menersättning i 18 f § i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948). Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 9 § 
 
 

1275 Ersättning för men, bestående (frivillig 
idrottsförsäkring) 

Menersättning betalas i enlighet med 83–86 § och 87 § 1, 3 och 4 mom. i 
lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar till en idrottsutövare som 
får ett bestående allmänt men på grund av en skada eller en sjukdom till följd 
av ett olycksfall. På ersättning av ett bestående allmänt men tillämpas också 
bestämmelserna om tilläggsersättning för menersättning i 18 f § i lagen om 
olycksfallsförsäkring (608/1948). Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 15 § 
 
 

1365 Ersättning för men, bestående 
(militärsjukdomar och -olycksfall) 

Tilläggsersättning betalas enligt invaliditetsklassificeringen i lagen om 
olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar för bestående allmänt men som en 
person drabbats av till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av ett 
skadefall. Ersättningen kan betalas till personer i militär- eller civiltjänstgöring 
samt personer i frivillig tjänstgöring för kvinnor. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och 
tjänstgöringsrelaterad sjukdom 11 a §  
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2.5 Menersättning, tillfällig  
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1142 Ersättning för men, tillfälligt 
(brottsskadelagen) 

En ersättning för sveda, värk och annat tillfälligt men till en person som 
drabbats av en personskada. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 5 § 
 

1146 Ersättning för men, tillfälligt (lagen om 
statens skadeståndsverksamhet) 

Ersättning för sveda, värk och annat tillfälligt men som orsakats av en statlig 
myndighets misstag eller försummelse, för vilken staten ansvarar oberoende 
av uppsåt eller oaktsamhet. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 c § 
 

1150 Ersättning för men, tillfälligt 
(viltskadelagen) 

En ersättning för sveda, värk och annat tillfälligt men på grund av en 
personskada som orsakats av ett stort rovdjur. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Viltskadelagen 22 § 
 

1188 Ersättning för men, tillfälligt 
(trafikförsäkring) 

En ersättning som betalas till skadelidande för övergående sveda, värk och 
annat tillfälligt men på grund av skador som uppkommit i en trafikolycka. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 c § 
 

1192 Ersättning för psykiskt lidande för en 
närstående (trafikförsäkring) 

En ersättning som betalas till en närstående till en avliden person om de 
allmänna och särskilda förutsättningarna är uppfyllda. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 a § 
 

1197 Ersättning för men, tillfälligt 
(reseförsäkring) 

Betalas då ett år förflutit från ett olycksfall, men menet ännu inte blivit 
bestående. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1202 Ersättning för men, tillfälligt (privat 
olycksfallsförsäkring) 

Betalas då ett år förflutit från ett olycksfall, men menet ännu inte blivit 
bestående. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1206 Ersättning för men, tillfälligt 
(sjukkostnadsförsäkring) 

Betalas då ett år förflutit från ett olycksfall, men menet ännu inte blivit 
bestående. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1214 Ersättning för men, tillfälligt 
(ansvarsförsäkring) 

En ersättning med vilken patienten gottgörs för den sveda, värk och annan 
olägenhet som uppkommer direkt efter skadan i akutskedet. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1227 Ersättning för men, tillfälligt 
(patientförsäkring) 

En ersättning med vilken patienten gottgörs för den sveda, värk och annan 
olägenhet som uppkommer direkt efter skadan i akutskedet. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 c § 
▪ Patientskadelagen 3 § 

1248 Ersättning för men, tillfälligt 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

En ersättning med vilken patienten gottgörs för den sveda, värk och annan 
olägenhet som uppkommer direkt efter skadan i akutskedet. Det handlar om 
en immateriell ersättning. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 

1143 Ersättning för lidande 
(brottsskadelagen) 

Ersättning för det lidande som orsakats den som drabbats av en personskada. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Brottsskadelagen 9 § 

1147 Ersättning för lidande (lagen om 
statens skadeståndsverksamhet) 

Ersättning för lidande som orsakats av en statlig myndighets misstag, 
försummelse eller verksamhet som staten ansvarar för oberoende av uppsåt 
eller oaktsamhet. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 6 § 

1155 Ersättning för lidande (lagen om 
ersättning av statens medel som till 
följd av frihetsberövande skall betalas 
till oskyldigt häktad eller dömd) 

En ersättning för lidandet på grund av frihetsberövandet av en oskyldigt dömd 
person. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning av statens medel som till följd av frihetsberövande skall 
betalas till oskyldigt häktad eller dömd 
 

1316 Ersättning för lidande till en närstående 
(lagen om statens 
skadeståndsverksamhet) 

Ersättning för lidande som ska betalas till en närstående till en person som 
omkommit utifrån de förutsättningar som föreskrivits i 5 kap. 4 b § i 
skadeståndslagen. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om statens skadeståndsverksamhet 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 a § 
 

1393 Ersättning för psykiskt lidande för en 
närstående (ansvarsförsäkring) 

Ersättning som betalas till närstående till den som avlidit under de 
förutsättningar som fastställs i 5 kap. 4 a § i skadeståndslagen. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen:  
▪ Försäkringsvillkoren 
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2.6 Begravningsunderstöd 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1102 Begravningsunderstöd (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En engångsersättning till ett överenskommet belopp som betalas för 
begravningskostnaderna till den försäkrades anhöriga, till den som betalat 
begravningskostnaderna eller till en annan mottagare. Beloppet på 
ersättningen grundar sig på överenskommelsen mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1117 Begravningshjälp (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En engångsersättning som omfattas av ett frivilligt pensionsarrangemang och 
betalas till ett överenskommet belopp för begravningskostnader till en 
änka/änkling eller en annan mottagare. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1135 Begravningshjälp 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

En ersättning till fast belopp för begravningskostnader, vilken betalas ur en 
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring till ett dödsbo. Beloppet på 
begravningshjälpen är fast, varför den avlidnes förvärvsnivå eller 
begravningskostnaderna inte påverkar dess belopp. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 99 § och 109 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring 23 §  
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 73 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare 9 § 
 

1157 Begravningsbidrag (lagen om 
skadeersättningar vid statliga 
tjänsteresor) 

Ett begravningsbidrag som ska betalas till dödsboet efter en avliden som dött 
under en statlig tjänsteresa utomlands på grund av en sjukdom eller ett 
olycksfall under resan. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor 10 § 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1162 Begravningshjälp (lagen om skada, 
ådragen i militärtjänst) 

Engångsersättning till dödsboet efter den avlidne. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
 

1178 Begravningsunderstöd 
(militärsjukdomar och -olycksfall) 

En ersättning till fast belopp för begravningskostnader, vilken betalas till 
dödsboet. Skadelidandes förvärvsnivå eller begravningskostnaderna påverkar 
inte beloppet på begravningsbidraget. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom  
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 
 
 

1198 Begravningsunderstöd (frivillig 
skadeförsäkring) 

Ett försäkringsbolag som erbjuder frivilliga skadeförsäkringar (till exempel 
rese- eller ansvarsförsäkringar) kan inom ramen för sina försäkringsvillkor 
erbjuda begravningsunderstöd som betalas utifrån en försäkringshändelse, 
transport av ett lik till hemlandet eller till exempel ersättning av 
begravningskostnader. Om en sådan betalning grundar sig på de kostnader 
som förmånstagaren meddelat i stället för en förmån till ett fast belopp, 
anmäls inte betalningen till inkomstregistret. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1260 Begravningsunderstöd (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

En engångsersättning som ska betalas till överenskommet belopp till ett 
dödsbo för begravningskostnaderna. Begravningsunderstöd betalas ur 
arbetsgivarens tillgångar som en del av ett direkt 
tilläggspensionsarrangemang eller ett löfte för vilket det finns en 
bokföringsreserv. Förmånen betalas ur betalningssystemet för 
pensionskassan eller -stiftelsen, även om arbetsgivaren ansvarar för 
kostnaderna på grund av förmånen. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
 
 

1278 Begravningshjälp (lagstadgat skydd för 
professionella idrottsutövare) 

Begravningshjälp och ersättning för kostnaderna för transporten av den 
avlidne betalas vid en idrottsutövares dödsfall på grund av en olycka enligt 
bestämmelserna i 109 § i lagen om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 10 § 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1279 Begravningshjälp (frivillig 
idrottsförsäkring) 

Begravningshjälp och ersättning för kostnaderna för transporten av den 
avlidne betalas vid en idrottsutövares dödsfall på grund av en olycka enligt 
bestämmelserna i 109 § i lagen om olycksfall i arbetet och om 
yrkessjukdomar. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 15 § 
 

1337 Begravningsbidrag (APL-
tilläggspensionsskydd) 

Anhöriga till förmånslåtare har rätt till begravningsbidrag enligt ett APL-
tilläggspensionsskydd, om begravningsbidragsförmånen ingår i APL-
tilläggspensionsskyddet. Mottagarna av begravningsbidraget utgörs av de 
anhöriga. Med anhöriga avses förmånslåtarens make/maka och arvingar 
enligt ärvdabalken (40/1965). Om det inte finns anhöriga, har den som betalat 
förmånslåtarens begravningskostnader rätt till begravningsbidraget. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lag om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 30 a § 
 
 

1340 Begravningsunderstöd 
(gruppensionsförsäkring) 

En engångsersättning som grundar sig på ett försäkringsavtal, vilken betalas 
till förmånstagarna för de kostnader som orsakats av begravningen av den 
avlidne. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1373 Begravningsunderstöd (lagen om 
försäkringskassor) 

Begravningsunderstöd betalas som en engångsersättning i första hand till 
maken/makan av en försäkringskassemedlem som avlidit. Om personen inte 
har en make/maka, kan understödet betalas till personens barn, släktingar 
eller dödsbo. Inkomsten är skattefri i beskattningen. Det alternativa 
beskattningssättet för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
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2.7 Vårdstöd 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1127 Vårdbidrag 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

Ett bidrag som betalas utifrån en arbetsolycksfalls- och 
yrkessjukdomsförsäkring för att ersätta nödvändig vård och tjänster eller 
särskilda kostnader och som betalas om skadelidanden på grund av en skada 
eller sjukdom är i behov av vård, hjälp, övervakning eller handledning. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 51 § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 43 § 
 
 

1128 Mentillägg (arbetsolycksfallsförsäkring) En försäkringsersättning som betalas ut om den skadade på grund av ett 
olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom inte kan klara sig utan hjälp av en 
annan person. Med inkomstslaget anmäls även ersättning som enligt den 
tidigare lagstiftningen (som ändrats 1982) fortfarande kan betalas till en 
person som p.g.a. en skada eller sjukdom inte kan klara sig utan hjälp av en 
annan person. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 9 §  
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring 608/1948 20 § 
 

1170 Vårdbidrag (militärsjukdomar och -
olycksfall) 

Ersättning för att ersätta nödvändig vård och service eller specialkostnader. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom  
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 
 
 

1171 Mentillägg (militärsjukdomar och -
olycksfall) 

En försäkringsersättning som betalas ut för bestående men av olycksfall eller 
yrkessjukdomar inte kan klara sig utan hjälp av en annan person. Inkomsten 
är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) 
▪ Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) 
 
 

1193 Vårdbidrag (trafikförsäkring) Ersättning som betalas tillfälligt eller fortlöpande till en skadelidande som är 
beroende av regelbunden omsorg av en annan person. Inkomsten är skattefri 
i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § 
 
 

1216 Vårdbidrag (ansvarsförsäkring) Om skadelidande på grund av skadan behöver extern hjälp, är det möjligt att 
till hen betala en ersättning för vårdbidrag, vars avsikt är att täcka de extra 
utgifterna på grund av skadan. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1231 Vårdbidrag (patientförsäkring) Om skadelidande på grund av en patientskada behöver extern hjälp, är det 
möjligt att till hen betala en ersättning för vårdbidrag, vars avsikt är att täcka 
de extra utgifterna på grund av skadan. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § 
▪ Patientskadelagen 3 § 
 
 

1252 Vårdbidrag 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

Om skadelidande på grund av en läkemedelskada behöver extern hjälp, är 
det möjligt att till hen betala en ersättning för vårdbidrag, vars avsikt är att 
täcka de extra utgifterna på grund av skadan. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1276 Vårdbidrag (lagstadgat skydd för 
professionella idrottsutövare) 

Vårdbidrag betalas till en idrottsutövare enligt 51 § i lagen om olycksfall i 
arbetet och om yrkessjukdomar. Vårdbidrag betalas inte efter att idrottarens 
rätt till olycksfallspension upphört på grund av att den tid som föreskrivits i 4 § 
2 mom. eller 6 § 4 mom. i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för 
idrottsutövare uppnåtts. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 9 § 
 
 

1277 Vårdbidrag (frivillig idrottsförsäkring) Vårdbidrag betalas till en idrottsutövare enligt 51 § i lagen om olycksfall i 
arbetet och om yrkessjukdomar. Vårdbidrag betalas inte efter att idrottarens 
rätt till olycksfallspension upphört på grund av att den tid som föreskrivits i 4 § 
2 mom. eller 6 § 4 mom. i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för 
idrottsutövare uppnåtts. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 15 § 
 

1341 Mentillägg (lagstadgat skydd för 
professionella idrottsutövare) 

En försäkringsersättning som betalas ut om den skadade på grund av ett 
olycksfall behöver kontinuerlig hjälp av en annan person. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 
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2.8 Rehabiliterings- och sjukdomsrelaterade prestationer 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1043 Rehabiliteringspenning 
(rehabiliteringslagen) 

Rehabiliteringspenningen tryggar utkomsten då en person deltar i 
rehabilitering. Rehabiliteringspenning kan fås om personen är 16–67-år 
gammal och målet med rehabiliteringen är att hållas i arbetslivet, komma 
tillbaka till arbetslivet eller komma in i arbetslivet. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner (rehabiliteringslagen) 17−19, 24, 32 och 33 § 
 
 

1044 Rehabiliteringspenning för 
pensionstagare (rehabiliteringslagen) 

Rehabiliteringspenning som betalas till en rehabiliteringsklient som får 
garantipension, arbetslöshetspension eller full invalidpension. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner (rehabiliteringslagen) 34 § 
 
 

1045 Partiell rehabiliteringspenning 
(rehabiliteringslagen) 

Partiell rehabiliteringspenning kan fås om arbetstiden på grund av 
rehabiliteringen förkortats med minst 40 procent av den normala dagliga 
arbetstiden. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner (rehabiliteringslagen) 23 § och 32 a § 
 
 

1046 Rehabiliteringsunderstöd enligt 
prövning (rehabiliteringslagen) 

Med rehabiliteringsunderstöd främjas rehabiliteringsklientens sysselsättning 
efter rehabilitering som ordnats av FPA. Beviljandet prövas alltid individuellt. 
Understödet kan fås om en person efter rehabiliteringen börjat ett arbete där 
lönen är kännbart lägre än i det tidigare arbetet, eller om personen börjar 
arbetspraktik. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner (rehabiliteringslagen) 30 § 
 
 

1047 Rehabiliteringspenning för unga 
(rehabiliteringslagen) 

Rehabiliteringspenning för unga beviljas till personer i åldern 16–19 år för 
tiden för rehabilitering som har studier eller ett annat arbetsliv som mål. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och 
rehabiliteringspenningförmåner (rehabiliteringslagen) 20 § och 35 § 
 
 

1049 Partiell sjukdagpenning 
(sjukförsäkringslagen) 

Syftet med partiell sjukdagpenning är att stöda en arbetsoförmögen person att 
hållas i arbetslivet och återgå till heltidsarbete. Om en arbetstagare med 
heltidsanställning insjuknar och förlorar sin arbetsförmåga, kan 
företagsläkaren också bedöma om arbetstagaren genom arbetsarrangemang 
kan utföra arbete på deltid (40–60%). Efter läkarens bedömning kommer 
arbetsgivaren och arbetstagaren överens om arbetsarrangemanget. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 8 kap. 11 § 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1050 Sjukdagpenning (sjukförsäkringslagen) En arbetstagare kan få sjukdagpenning från FPA för en arbetsoförmåga som 
varar i kortare tid än ett år. Om arbetsgivaren betalar lön till arbetstagaren 
under sjukfrånvaro, är det möjligt att betala sjukdagpenningen till 
arbetsgivaren. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 8 kap. 1 § 
 
 

1051 FöPL-dagpenning 
(sjukförsäkringslagen) 

Sjukdagpenningen för en företagares självrisktid bestäms enligt den FöPL-
inkomst som fastställts i beskattningen. Dagpenning för självrisktiden kan 
grunda sig också på FöPL-inkomsten under de sex månader som föregått 
insjuknandet Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 8 kap. 10 § 
 
 

1052 Specialvårdspenning 
(sjukförsäkringslagen) 

Specialvårdspenning beviljas en förälder till ett barn i åldern 0–15 år då 
föräldern tillfälligt är förhindrad att utföra sitt arbete på grund av deltagande i 
barnets sjukvård eller rehabilitering och föräldern inte har arbetsinkomster för 
denna tid. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 10 kap. 1 § 
 
 

1053 Dagpenning vid smittsam sjukdom 
(sjukförsäkringslagen) 

En förmån som ersätter inkomstbortfall för en person som på grund av 
smittsam sjukdom förordnats att vara borta från sitt arbete, isolerad eller i 
karantän. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 8 kap. 1 a § 
 
 

1094 Rehabiliteringspenning (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En förmån som en arbetspensionsanstalt kan betala under tiden för 
yrkesinriktad rehabilitering, då rehabiliteringsklienten är förhindrad att utföra 
förvärvsarbete på grund av arbetspensionsrehabilitering. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1096 Rehabiliteringsunderstöd (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En förmån enligt prövning, vilken en arbetspensionsanstalt kan betala i brist 
på annat utkomstskydd för den tid då en rehabiliteringsplan upprättas, för 
väntetiden innan rehabiliteringsprogrammet börjar eller för tiden mellan 
rehabiliteringsperioder. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1097 Rehabiliteringstillägg (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

Ett rehabiliteringstillägg som en arbetspensionsanstalt kan betala till en 
person som deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1098 Partiellt rehabiliteringsunderstöd 
(lagstadgad arbetspensionsförsäkring) 

En förmån enligt prövning, vilken en arbetspensionsanstalt kan betala i brist 
på annat utkomstskydd för den tid då en rehabiliteringsplan upprättas, för 
väntetiden innan rehabiliteringsprogrammet börjar eller för tiden mellan 
rehabiliteringsperioder. Rehabiliteringsunderstöd kan också beviljas som 
partiellt understöd. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1099 Partiell rehabiliteringspenning 
(lagstadgad arbetspensionsförsäkring) 

En rehabiliteringspenning som betalas partiellt då rehabiliteringsklienten 
utifrån förvärvsarbete som hen utför under aktiv rehabilitering tjänar över 
hälften av den stabiliserade inkomsten. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
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1116 Sjukunderstöd eller -penning 
(pensionskassor och -stiftelser) 

En frivillig förmån enligt pensionsstiftelse, som kan betalas till arbetstagare 
som hör till en viss verksamhetskrets för en pensionsstiftelse och som enligt 
ett läkarutlåtande är arbetsoförmögen på grund av en sjukdom, ett lyte eller 
en skada. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1121 LPA-sjukdagpenning (lagen om 
ersättning till lantbruksföretagare för 
självrisktiden enligt 
sjukförsäkringslagen) 

En skattepliktig dagpenning som en LFöPL-försäkrad är berättigad till för tiden 
för arbetsoförmåga, med undantag för den första dagen och de tre därpå 
följande dagarna under varje veckodag fram till slutet av den självrisktid för 
sjukdagpenning vilken FPA fastställt. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt 
sjukförsäkringslagen 
 
 

1131 Rehabiliteringspenning 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

En ersättning för inkomstbortfall som ska betalas till ett belopp enligt 
dagpenningen eller en olycksfallspension för att trygga försörjningen för en 
person som deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 69 § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 59 § 
▪ Lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring 
(625/1991) 8 § 
 
 

1160 Tilläggsränta (lag om skada, ådragen i 
militärtjänst) 

En person med en invaliditetsgrad på minst 20 procent har möjlighet att få 
tilläggsränta till stöd för sin försörjning. Den beviljas till en invalid vars 
bruttoinkomster underskrider de fastställda inkomstgränserna. Invalidens 
inkomster och invaliditetsgraden påverkar beviljandet och beloppet av 
tilläggsräntan. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skada, ådragen i militärtjänst 
 
 

1175 Rehabiliteringspenning 
(militärsjukdomar och -olycksfall) 

En ersättning för inkomstbortfall som ska betalas till ett belopp enligt 
dagpenningen eller en olycksfallspension för att trygga försörjningen för en 
person som deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
 
 

1282 Ersättning för vårddagar 
(sjukhusförsäkring) 

Utifrån en sjukhusförsäkring betalas dagpenning från och med den första 
vårddagen på sjukhus, om sjukhusvistelsen varar i minst i fem dygn. 
Ersättningen betalas oberoende av om personen får ersättning utifrån en 
annan försäkring, till exempel en sjukkostnadsförsäkring. Ersättning betalas 
upp till antalet maximidagar enligt avtalet, till exempel upp till högst 365 dagar. 
Ersättningen är skattepliktig inkomst i den utsträckning som den överstiger 
vårddagsavgifterna, med andra ord kostnaderna för sjukhusvistelsen. 
inkomstslaget anmäls även ersättning för vårddagar som betalats på basis av 
en privat olycksfallsförsäkring. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på 
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situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1303 Partiellt rehabiliteringstillägg 
(lagstadgad arbetspensionsförsäkring) 

En förhöjningsdel som ska läggas till på ett partiellt rehabiliteringsstöd eller en 
delinvalidpension och som arbetspensionsanstalten kan betala till en person 
som deltar i yrkesinriktad rehabilitering. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Folkpensionslagen (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1308 Stöd på grund av ett särskilt hälsoskäl 
(landskapet Åland) 

Landskapet Åland eller en lokal kommun kan betala stödet utifrån ett eget 
beslut till en person på grund av ett särskilt hälsoskäl. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Beslut av landskapet Åland eller en åländsk kommun 
 
 

1354 Rehabiliteringspenning (landskapet 
Åland) 

Rehabiliteringspenning (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt 
eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i 
landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt 
till rehabiliteringspenning. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn (innan 1.1.2017: 
Landskapslag (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om statens pensioner) 

 
  



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 31 (87) 

 

 

 
 

 

2.9 Förmåner för barnfamiljer och hemvårdsstöd 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1001 Föräldrapenning (före 1.8.2022) Föräldradagpenning som betalas ut för föräldraledighet i 158 vardagar. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 1 §, 8 § och 10 § 
▪ Sjukförsäkringslagen 7 kap. 4 § 
 
 

1002 Särskild moderskapspenning (före 
1.8.2022) 

En föräldradagpenning som betalas om en farlig omständighet som anknyter 
till en försäkrad gravids arbetsuppgifter eller arbetsförhållanden äventyrar den 
försäkrades eller fostrets hälsa och den försäkrade därför är förhindrad att 
arbeta. De farliga omständigheter som ligger till grund för särskild 
moderskapspenning har fastställts i sjukförsäkringsförordningen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 1 §, 4 § och 5 § 
 
 

1003 Faderskapspenning (före 1.8.2022) En föräldradagpenning som betalas till fadern. Om arbetsgivaren betalar lön 
till fadern för tiden för faderskapsledighet, betalas faderskapspenningen till 
arbetsgivaren. Faderskapspenning betalas ut i högst 54 vardagar. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 1 §, 6 § och 7 § 
▪ Sjukförsäkringslagen 7 kap. 4 § 
 
 

1004 Moderskapspenning (före 1.8.2022) En föräldradagpenning som betalas till modern. Moderskapspenning betalas 
för 105 vardagar. Om lön fås under tiden för moderskapsledighet, betalar FPA 
moderskapspenningen till arbetsgivaren för denna tid. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 1 §, 2 § och 3 § 
▪ Sjukförsäkringslagen 7 kap. 4 § 
 
 

1005 Partiell föräldrapenning (före 1.8.2022) Barnets föräldrar kan ta ut partiell föräldraledighet samtidigt varvid bägge får 
partiell föräldrapenning från FPA. En förutsättning för att få förmånen är att 
bägge föräldrar med sina arbetsgivare ingår ett avtal om deltidsarbete under 
föräldrapenningperioden för en oavbruten period på minst 2 månader åt 
gången. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 1 §, 9 § och 10 § 
▪ Sjukförsäkringslagen 7 kap. 4 § 
 
 

1006 Hemvårdsstödets vårdpenning Ett stöd som betalas för anordnande av barnvård till en förälder eller en annan 
vårdnadshavare, vilket kan omfatta en vårdpenning och ett vårdtillägg. 
Vårdpenningen betalas för varje barn som berättigar till stöd i familjen. 
Familjens inkomster påverkar inte vårdpenningen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 4 § 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1007 Hemvårdsstödets vårdtillägg Ett vårdtillägg kan ingå i stödet för hemvård av ett barn. Vårdtillägget 
påverkas av familjens sammanräknade inkomster. Vårdtillägg betalas för ett 
(1) barn som berättigar till hemvårdsstödets vårdpenning. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 5 § och 6 § 
 
 

1008 Hemvårdsstödets kommuntillägg Vårdpenningen eller vårdtillägget kan betalas med en förhöjning enligt 
kommunens beslut. FPA betalar kommuntillägg i samband med ett annat stöd 
för hemvård enbart om FPA och kommunen kommit överens om detta. Vad 
gäller kommuntillägg kan betalaren också vara kommunen, om inte 
kommunen har avtal om betalningen av tillägget med FPA. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 1 § och 20 § 
 
 

1009 Flexibel vårdpenning Flexibel vårdpenning kan fås om den ena föräldern arbetar i högst 30 timmar 
per vecka och sköter ett barn under 3 år. Flexibel vårdpenning betalas för ett 
barn åt gången. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 13 a § 
 
 

1010 Partiell vårdpenning Partiell vårdpenning kan fås om en förälder arbetar högst 30 timmar per vecka 
på grund av vården av ett barn. Partiell vårdpenning betalas i regel för barn 
som går i åk 1 och 2. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 13 § 
 
 

1011 Vårdpenning till förälder enligt stödet 
för privat vård  

Stöd för privat vård kan ansökas av den ena av barnets föräldrar eller av en 
annan vårdnadshavare. Vårdpenningen betalas för varje barn som berättigar 
till stöd i familjen. Barnets rätt till småbarnspedagogik påverkar beloppet av 
vårdpenningen. Familjens inkomster påverkar inte förmånsbeloppet. Med 
detta inkomstslag anmäls en vårdpenning som undantagsvis betalats till 
sökanden i stället för till vårdproducenten i situationer där betalningen av 
stödet till vårdproducenten tillfälligt är förhindrad. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 1 §, 3 §, 4 § och 15 §  
 
 

1012 Vårdtillägg till förälder enligt stödet för 
privat vård 

Stöd för privat vård av ett barn omfattar ett vårdtillägg, som påverkas av 
familjens sammanräknade inkomster. Vårdtillägg betalas för varje barn som 
berättigar till stöd. Med detta inkomstslag anmäls ett vårdtillägg som 
undantagsvis betalats till sökanden i stället för till vårdproducenten i 
situationer där betalningen av stödet till vårdproducenten tillfälligt är 
förhindrad. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 5 § och 15 § 
 
 

1013 Kommuntillägg till förälder enligt stödet 
för privat vård  

Vårdpenning eller vårdtillägg kan betalas med en förhöjning enligt 
kommunens beslut. FPA betalar kommuntillägg i samband med ett annat stöd 
för privat vård enbart om FPA och kommunen kommit överens om detta. I 
annat fall är kommunen betalare. Med detta inkomstslag anmäls ett 
kommuntillägg som undantagsvis betalats till sökanden i stället för till 
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vårdproducenten i situationer där betalningen av stödet till vårdproducenten 
tillfälligt är förhindrad. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 1 §, 15 § och 20 § 
 
 

1014 Underhållsstöd FPA kan betala underhållsstöd om en underhållsskyldig inte betalar 
underhållsbidrag eller om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet. 
Underhållsstöd kan också betalas då ingen underhållsskyldig förälder finns. I 
så fall har barnet till exempel adopterats av en person utan partner eller så 
har inte faderskapet fastställts för barnet. Om ett barn har två 
underhållsskyldiga föräldrar, är en förutsättning för att få underhållsstöd att ett 
underhållsavtal ingåtts för barnet och att detta styrkts av den kommunala 
socialvården eller att en domstol fattat ett beslut om underhållsbidraget. 
Underhållsstöd betalas till ett barns förälder eller till en annan person som 
sköter barnet. Stödet kan också beviljas och betalas till ett barn som fyllt 15 
år. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om underhållsstöd 6 § 
 
 

1232 Grundläggande hemvårdsstöd 
(landskapet Åland) 

En vårdnadshavare som inte utnyttjar barndagvård är berättigad till 
grundläggande hemvårdsstöd fram till dess att barnet fyller tre år. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 8 § 
 
 

1233 Utökat hemvårdsstöd (landskapet 
Åland) 

En vårdnadshavare som själv sköter sitt barn, inte utnyttjar dagvården och 
som inte förvärvsarbetar är berättigad till utökat hemvårdsstöd fram till dess 
att barnet fyllt tre år. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 9 § 
 
 

1234 Syskontillägg till hemvårdsstöd 
(landskapet Åland) 

En vårdnadshavare som sköter ett eller flera barn som berättigar till 
hemvårdsstöd och därtill sköter åtminstone ett eget barn, är berättigad till 
syskontillägg till hemvårdsstöd för varje syskon. Inkomsten är förvärvsinkomst 
i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 11 § 
 
 

1235 Tilläggsdel till hemvårdsstöd 
(landskapet Åland) 

En vårdnadshavare som är berättigad till grundläggande hemvårdsstöd, 
utökat hemvårdsstöd eller syskontillägg till hemvårdsstöd kan, beroende på 
familjens sammanräknade månatliga inkomster, vara berättigad till en 
inkomstrelaterad tilläggsdel till hemvårdsstödet. Inkomsten är förvärvsinkomst 
i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 12 § 
 
 

1236 Hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer 
(landskapet Åland) 

En vårdnadshavare som fått flera barn på en gång och som är berättigad till 
hemvårdsstöd, kan beviljas hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer. Stödet kan 
beviljas i grundform eller utvidgad form. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 10 § 
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1237 Hemvårdsstöd för syskon (landskapet 
Åland) 

En vårdnadshavare som beviljats föräldradagpenning enligt 
sjukförsäkringslagen och som utöver det eller de barn som berättigar till 
denna sköter åtminstone ett eget barn, är berättigad till hemvårdsstöd för 
syskon. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 13 § 
 

1238 Partiellt hemvårdsstöd (landskapet 
Åland) 

En vårdnadshavare som på grund av vård av ett barn förvärvsarbetar högst 
30 timmar per vecka är berättigad till partiellt hemvårdsstöd. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 14 § 
 

1290 Babypeng (kommunerna) En förmån som relaterar till en bebis födelse och som kommunen betalar till 
en fysisk person. Utöver babypeng kan förmånens namn vara till exempel 
barnpeng eller blöjpeng. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Kommunalt beslut 
 

1305 Barnbidrag (landskapet Åland) Barnbidrag betalas för varje barn som stadigvarande bor i Finland fram till 
slutet av den månad då barnet fyller 17 år. På Åland grundar sig 
utbetalningen av barnbidrag på landskapslagen. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen 
(1994:48) 
 

1306 Underhållsstöd (landskapet Åland) Underhållsstöd kan betalas om en underhållsskyldig inte betalar 
underhållsbidrag eller om underhållsbidraget är lägre än underhållsstödet. 
Underhållsstöd kan också betalas då ingen underhållsskyldig förälder finns. 
På Åland grundar sig utbetalningen av underhållsstöd på landskapslagen. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd 
(2009:7) 
 

1307 Hemvårdsstöd för personer med 
hemvist i EU- eller EES-länder eller 
Schweiz (landskapet Åland) 

Kommunerna ersätts för stöd direkt eller genom uppdragsavtal för vård av 
barn i hemmet som bor i EU- eller EES-länder eller i Schweiz då rätt till 
förmån från landskapet Åland uppkommer enligt rådets förordning (EEG) nr 
1408/71 eller (EG) nr 883/2004 om tillämpningen av systemen för social 
trygghet. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om hemvårdsstöd (2015:68) 
▪  Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 eller (EG) nr 883/2004 om 
tillämpningen av systemen för social trygghet 
 

1344 Barnbidrag (barnbidragslagen) FPA betalar barnbidrag för varje barn som stadigvarande bor i Finland fram till 
slutet av den månad då barnet fyller 17 år. Det är möjligt att lägga till ett 
ensamvårdartillägg till ett barnbidrag, om inkomsttagaren inte är sambo eller 
gift. Tillägget betalas månatligen för varje barnbidragsberättigat barn som bor 
hemma hos familjen. Tillägget kan fås även om barnets föräldrar har 
gemensam vårdnad. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Barnbidragslagen 1 §, 7 § och 8 § 
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1422 Graviditetspenning Föräldrapenning som betalas ut till en gravid förälder. Graviditetspenning 
betalas ut för 40 vardagar. Om föräldern får lön under graviditetsledigheten, 
betalar FPA ut graviditetspenningen för ledighetstiden till arbetsgivaren.  
 
Inkomsten utgör förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 1 § och 2 § 

1423 Föräldrapenning Föräldrapenning som betalas ut för föräldraledighetstiden. Föräldrapenning 
betalas ut för ett barn under sammanlagt högst 320 vardagar och kan fördelas 
mellan föräldrarna.  
 
Inkomsten utgör förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 5 § och 6 § 
▪ Sjukförsäkringslagen 7 kap. 4 § 

1424 Partiell föräldrapenning Föräldrapenningen kan betalas ut partiellt, om föräldern sköter barnet på 
deltid och har ingått ett avtal om deltidsarbete med arbetsgivaren. Den 
dagliga arbetstiden kan vara högst fem timmar. Partiell föräldraledighet på en 
dag motsvarar föräldraledighet på en halv dag. Beloppet av dagpenningen 
utgör hälften av den fulla dagpenningen.  
 
Inkomsten utgör förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 11 § 
▪ Sjukförsäkringslagen 7 kap. 4 § 

1425 Särskild graviditetspenning Föräldrapenning som betalas ut om den gravida föräldern, innan hen får en 
egentlig graviditetspenning, är tvungen att vara borta från arbetet eftersom 
hen utsätts för vissa risker i sitt arbete. De risker som ligger till grund för 
särskild graviditetspenning har definierats i sjukförsäkringsförordningen.  
 
Inkomsten utgör förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Sjukförsäkringslagen 9 kap. 3 § och 4 § 
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2.10 Andra pensioner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1026 Garantipension Garantipension tryggar en minimipension för en person som bor i Finland, om 
hans eller hennes pensioner inte i övrigt räcker till en rimlig försörjning. 
Garantipension kan beviljas till en person som fyllt 16 år som får pension som 
berättigar till garantipension eller som är en invandrare enligt lagen om 
garantipension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om garantipension 7 § 
 

1027 Barnförhöjning (folkpensionslagen) Barnförhöjning kan betalas ut för pensionstagarens egna eller 
makens/makans barn under 16 år, om pensionstagaren får folkpension eller 
vissa andra pensioner, såsom olycksfallspension eller ålderspension.  
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 51 § 
 

1040 Pensionsstöd Pensionsstöd är avsett att trygga försörjningen för en äldre långtidsarbetslös 
som nästan oavbrutet varit arbetslös i 5 år. Betalning av pensionsstöd hindras 
av vissa pensioner och vissa pensioner dras av från pensionsstödsbeloppet. 
En person som är under 65 år och född före 1.9.1956 har rätt till 
pensionsstöd. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pensionsstöd 2 § 
 

1085 Ledamotspension (lagen om pension 
och anpassningsbidrag för 
riksdagsledamöter) 

En pension som grundar sig på en karriär som riksdagsledamot och minister 
och som kan betalas som ålderspension vid 65 års ålder eller som 
invalidpension om personen förlorar sin arbetsförmåga innan 65 års ålder. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter 

1086 Arbetslivspension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En pension som kan beviljas till en sökande som fyllt 63 år och som länge 
utfört ett påfrestande arbete. Kan också betalas till mottagare av statens 
konstnärsstipendium. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
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▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 

1089 Särskild ersättning till make till 
tjänsteman inom 
utrikesrepresentationen 

En ersättning vars avsikt är att komplettera arbetspensionen för en 
make/maka som följer med en tjänsteman inom utrikesförvaltningen till 
stationeringslandet då arbetspensionen på grund av uteblivna 
förvärvsinkomster är lägre. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om särskild ersättning till make till tjänsteman inom 
utrikesrepresentationen (657/1989) 
 
 

1090 Statens extra konstnärspension En pension som kan betalas som erkänsla för förtjänstfull verksamhet som 
skapande eller utövande konstnär till en konstnär som bor eller stadigvarande 
bott i Finland. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om extra konstnärspensioner (194/2016) 
 
 

1091 Extra pension för idrottsutövare Pensionen kan beviljas till en idrottsman som bor eller stadigvarande bott i 
Finland som erkänsla för en guldmedalj som hen vunnit i de olympiska spelen. 
Utifrån en särskild orsak kan pensionen också beviljas för en betydande 
internationell idrottskarriär. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om extra pension för idrottsutövare (1419/2014) 
 
 

1092 Pension för medlem av statsrådet En pension som ska betalas till en medlem av statsrådet. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter 
 
 

1093 Pension för republikens president En årlig pension till en tidigare president, vars belopp uppgår till 60 % av 
arvodet till republikens president. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om republikens presidents rätt till pension 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1113 Arbetslöshetspension (pensionskassor 
och -stiftelser) 

En tilläggspension från en frivillig pensionsförsäkring  som betalas av en del 
av pensionskassorna och -stiftelserna. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1119 Annan pension Som annan pension anmäls de pensioner som är nödvändiga att anmäla, 
men för vilka det inte finns ett separat inkomstslag i inkomstregistret. Annan 
pension-inkomstslaget kan också användas som ursprunglig pension i 
regressmeddelanden. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på 
situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri. 
 
 

1262 Avträdelsepension (lagen om 
avträdelsepension) 

En förmån som betalas till jordbrukare som permanent avstått från jordbruk 
åren1974–1992. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (de värden som getts i uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om avträdelsepension (16/1974) 
 
 

1317 Extra journalistpension En extra pension som beviljats till journalister genom beslut av statsrådet som 
erkänsla för förtjänstfull verksamhet som journalist. Inga nya 
journalistpensioner beviljas. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på 
situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra journalistpensioner (37/1977) 
 
 

1320 Extra telefonistpension Extra pensioner till telefonister. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra pensioner 30.12.1959 
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Förklaring av inkomstslaget 

1321 Extra pension för en APL-försäkrad APL-kompletteringspensioner. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra pensioner 30.12.1959 
 
 

1331 Arbetslöshetspension 
(gruppensionsförsäkring) 

Arbetslöshetspension kan betalas från en gruppensionsförsäkring, om den 
försäkrade varit arbetslös i ett år. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkor 
 
 

1417 Arbetslivspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

Arbetslivspension som betalas utifrån en frivillig arbetspensionsförsäkring. 
Arbetslivspension kan beviljas till en sökande som fyllt 63 år och länge utfört 
påfrestande arbete. Inkomsten utgör förvärvsinkomst i beskattningen. 
Inkomstens alternativa beskattningssätt (värden för uppgiften Förmånens 
skatteplikt) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 

1418 Arbetslivspension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang)  

Arbetslivspension som baserar sig på en förbindelse till tilläggspension av 
arbetsgivaren. Arbetslivspension kan beviljas till en sökande som fyllt 63 år 
och länge utfört påfrestande arbete. 
Inkomsten utgör förvärvsinkomst i beskattningen. Inkomstens alternativa 
beskattningssätt (värden för uppgiften Förmånens skatteplikt) är:  
▪ Förvärvsinkomst  
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
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2.11 Andra förmåner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1022 Alterneringsersättning (FPA) En heltidsanställd kan med sin arbetsgivare komma överens om 
alterneringsledighet som oavbrutet kan pågå i minst 100 och högst 180 
kalenderdagar. Om personen inte hör till en arbetslöshetskassa, ansöks 
alterneringsersättning från FPA. Dess andel räknas utifrån 
grunddagpenningen utan barnförhöjningar. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om alterneringsledighet 
 
 

1041 Bostadsbidrag för pensionstagare En person kan få bostadsbidrag för pensionstagare om hen bor stadigvarande 
i Finland, har låga inkomster och får pension, som berättigar till bostadsbidrag 
för pensionstagare. Bostadsbidrag kan fås för en bostad som ska betraktas 
som en stadigvarande bostad där den som ansöker om stödet bor. Målet med 
bostadsbidraget är att sänka bostadsutgifterna för pensionstagare med låga 
inkomster. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om bostadsbidrag för pensionstagare 1 §, 5 § och 8 § 
 
 

1042 Allmänt bostadsbidrag Allmänt bostadsbidrag kan betalas ut till hushåll med låga inkomster för att 
minska bostadsutgifterna. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om allmänt bostadsbidrag 
 
 

1059 Alterneringsersättning 
(arbetslöshetskassorna) 

När en person har en arbetshistoria på över 20 år, kan hen ansöka om paus i 
arbetet genom att komma överens om det med arbetsgivaren. En 
förutsättning för att få alterneringsersättning är att arbetsgivaren anställer en 
arbetslös arbetssökande för den lediga tiden. Om förutsättningarna är 
uppfyllda kan en person vara alterneringsledig i 180 dagar. Beloppet av en 
alterneringsersättning är 70 procent av den inkomstrelaterade dagpenningen. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om alterneringsledighet 
 
 

1074 Prestation som betalats på 
kapitaliseringsavtal 

Prestation som betalas på basis av ett kapitaliseringsavtal. Prestationen kan 
vara antingen avkastning eller kapital. Avkastning beskattas som 
kapitalinkomst. Kapitalbeloppet är skattefritt. Om prestationen anser 
näringsinkomst anmäls den inte till inkomstregistret. Inkomsten beskattas på 
olika sätt beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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Förklaring av inkomstslaget 

1120 Annan förmån Som annan förmån anmäls de förmåner som är nödvändiga att anmäla, men 
för vilka det på grund av deras känsliga karaktär eller en annan orsak inte 
finns något separat inkomstslag i inkomstregistret. Annan förmån-
inkomstslaget kan också användas som ursprunglig förmån i regress-
anmälningar. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in. 
 
 

1158 Dödsfallsersättning (lagen om 
skadeersättningar vid statliga 
tjänsteresor) 

En ersättning vid dödsfall som betalas till förmånstagaren när en tjänsteman 
har avlidit utomlands under en statlig tjänsteresa. Inkomstslaget kan omfatta 
en tilläggsersättning som ska betalas för dödsfall som orsakats av ett 
olycksfall eller en sjukdom under en resa i ett område med hög säkerhetsrisk. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor 10 § och 11 § 
 
 

1167 Gottgörelseersättning (lagen om 
gottgörelse för dröjsmål vid rättegång) 

En gottgörelseersättning för fördröjd rättegång är en ersättning av samma typ 
som ersättning för lidande. En gottgörelse betalas till person för de år med 
vilka rättegången fördröjts. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång (362/2009) 
 
 

1181 Dödsfallsersättning (militärsjukdomar 
och -olycksfall, krishantering) 

En extra ersättning för ett dödsfall som berott på ett olycksfall eller en sjukdom 
enligt lagen. Därtill betalas en extra ersättning för varje barn som 
förmånslåtaren har. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 10 § 
 
 

1217 Ersättning till en person som genomgår 
utbildning vid räddningsinstitutet 
(räddningslagen) 

Till andra än offentligt anställda som deltar i utbildningen kan vid behov i 
stället för dagpenning enligt statens tjänstekollektivavtal betalas ersättning 
och dagpenning motsvarande reservistlönen för värnpliktiga som har inkallats 
till reservens repetitionsövningar. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Räddningslagen 70 § 
 
 

1218 Startpeng (lagen om offentlig 
arbetskrafts- och företagsservice) 

En förmån med vilken försörjningen för en person som blir företagare tryggas i 
start- och etableringsskedet. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 
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Förklaring av inkomstslaget 

1270 Ogrundad förmån En prestation som inkomsttagaren inte är berättigad till. En ogrundad förmån 
uppstår till exempel när betalningen gjorts på felaktiga grunder, till fel person 
eller till fel belopp. Det separata inkomstslaget Ogrundad förmån används 
endast om betalningen upptäcks innan den första anmälan inlämnas, och 
inkomsten inte tidigare anmälts som annan inkomst till inkomstregistret. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Ingen lag som ligger till grund för utbetalningen finns för inkomstslaget 
 
 

1292 Annan förmån (kommuner) En annan förmån som betalats till en fysisk person av kommunen utifrån ett 
beslut av ett offentligt samfund (till exempel understöd för bostadsköp). 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Kommunalt beslut 
 

1299 Grundbelopp för avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare  

Grundbeloppet för avträdelsestödet är lika stort som den invalidpension enligt 
lagen om pension för lantbruksföretagare som skulle ha beviljats 
lantbruksföretagaren om hen vid avträdelsen hade haft rätt till full 
invalidpension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 17 § och 18 § 
▪ Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 28 §, 29 § och 30 § 
 

1300 Kompletteringsdel för avträdelsestöd 
för lantbruksföretagare 

Kompletteringsdelen för avträdelsestöd är lika stor som den folkpension som 
skulle ha beviljats avträdaren om hen vid avträdelsen hade haft rätt till 
folkpension som beviljats som sjukpension. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 17 § och 19 § 
▪ Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 
(avträdelsestödslag) 29 § och 31 § 
 

1301 Barnförhöjning för avträdelsestöd för 
lantbruksföretagare 

En barnförhöjning enligt 10 kap. i folkpensionslagen kopplas till ett 
avträdelsestöd utifrån de förutsättningar som föreskrivs i kapitlet (mottagaren 
av avträdelsestöd har ett barn under 16 år). Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) 19 § 
▪ Lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk 
(avträdelsestödslag) 31 § 
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1304 Allmänt bostadsbidrag (Landskapet 
Åland) 

Allmänt bostadsbidrag kan betalas ut till hushåll med låga inkomster för att 
minska bostadsutgifterna. På Åland grundar sig utbetalningen av 
bostadsbidrag på landskapslagen. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om tillämpning av lagen om allmänt bostadsbidrag (2015:4) 
 

1309 Dagpenning (Landskapet Åland) En person vars arbetsförmåga nedsatts kan beviljas en dagpenning enligt 
landskapslagen för Åland för den tid då arbetsförmågan och hälsotillståndet 
utreds samt under arbetsprövning. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (2006:8) 37 § 1 
mom. 
 

1366 Dödsfallsersättning (militärsjukdomar 
och -olycksfall) 

Tilläggsersättning i enlighet med lagen med anledning av dödsfall på grund av 
olycksfall eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom. Vidare betalas en 
tilläggsersättning ut för vart och ett av förmånslåtarens barn. Om 
förmånslåtaren inte har make/maka eller barn, betalas ersättningen till 
förmånslåtarens föräldrar. Ersättningen kan betalas efter ett dödsfall av 
personer i militär- eller civiltjänstgöring samt personer i frivillig tjänstgöring för 
kvinnor. Inkomsten är skattefri i beskattningen. Det alternativa 
beskattningssättet för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död 3 b §  
 
 

1372 Avgångsunderstöd (lagen om 
försäkringskassor) 

Ett understöd till en medlem i en sjukkassa som betalas som en 
engångsersättning då medlemmens understöd upphör p.g.a. medlemmens 
ålder eller medlemmen pensionerar sig. Till en annan försäkrad betalas 
avgångsunderstödet då den försäkrades understöd upphör p.g.a. den 
försäkrades ålder eller då dennes make/maka erhåller ett avgångsunderstöd. 
Inkomsten är kapitalinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Sjukkassans stadgar 
 

1374 Tilläggsdagpenning (lagen om 
försäkringskassor) 

Tilläggsdagpenning betalas för varje sådan vardag för vilka medlemmen i en 
sjukkassa har rätt att erhålla dagpenning enligt sjukförsäkringslagen efter det 
att arbetsgivarens skyldighet att betala lön för sjuktiden har upphört. 
Tilläggsdagpenning kan på motsvarande grunder även betalas som 
tilläggsdagpenning under moderskap p.g.a. oförmåga att arbeta som orsakats 
av havandeskap eller förlossning. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Sjukkassans stadgar 
 

1389 Förlust av ett kapitaliseringsavtal Med inkomstslaget anmäls en förlust som uppstår om beloppet av 
prestationer som på basis av försäkringsavtalet betalats till försäkringstagaren 
under avtalstiden eller då avtalstiden upphört är mindre än beloppet av 
försäkringspremierna efter det att det belopp som betraktas som inkomst har 
dragits av från prestationsbeloppet. En fysisk person eller ett dödsbo kan dra 
av den förlust som uppkommit på det sätt som beskrivits ovan från sina 
skattepliktiga kapitalinkomster under det år då avtalet löper ut. 
 
Förlust av ett kapitaliseringsavtal bekräftas alltid om förlust uppstår för 
ersättningstagaren på det sätt som beskrivits ovan. Om ett kapitaliseringsavtal 
har erhållits i arv eller som gåva, ska avtalets värde som använts vid arvs- och 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

gåvobeskattningen användas som det nya sparbeloppet för avtalet. Vid 
beskattningen likställs sparbeloppet med det kapital som gåvotagaren, 
dödsboet eller arvtagaren betalat till kapitaliseringsavtalet. Förlusten är 
allokerad till kapitalinkomst.  
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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2.12 Andra prestationer som grundar sig på en frivillig försäkring 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1061 Ersättning som betalas på basis av 
tillfällig arbetsoförmåga eller 
sjukfrånvaro (frivillig försäkring) 

En ersättning som betalas av ett skadeförsäkrings- eller livförsäkringsbolag 
utifrån tillfällig arbetsoförmåga eller sjukfrånvaro. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkor 
 
 

1062 Pension (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat) 

Pension, som betalas utifrån en frivillig individuell pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på 
situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 50 %. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1063 Pension (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som arbetsgivaren 
tecknat) 

Pension som betalas ut utifrån en frivillig individuell pensionsförsäkring som 
arbetsgivaren tecknat. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1065 Återköpsbelopp (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat) 

Med inkomstslaget anmäls det återköpsbelopp (även partiellt återköp) som 
betalas till en fysisk person då det är fråga om 
1) en frivillig individuell pensionsförsäkring 
2) en tidsbegränsad pensionsförsäkring som avses i 34 § 5 mom. i 
inkomstskattelagen vars försäkringspremier inte är avdragbara i 
beskattningen 
3) en livsvarig pensionsförsäkring som avses i 35 a § i inkomstskattelagen 
vars försäkringspremier inte är avdragbara i beskattningen. 
 
Med inkomstslaget anmäls återköpsbeloppet även i de fall då inkomsttagaren 
säger upp dödsfallsförsäkring som ingår i en frivillig pensionsförsäkring på så 
sätt att pensionsförsäkringen förblir i kraft. Med inkomstslaget anmäls även 
återbetalningar av försäkringspremier enligt 34 § 2 mom. i 
inkomstskattelagen.  
 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 50 % 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1066 Livförsäkringsersättning (en frivillig 
individuell pensionsförsäkring) 

Med inkomstslaget anmäls en dödsfallsersättning då det är fråga om  
1) en frivillig individuell pensionsförsäkring 
2) en tidsbegränsad pensionsförsäkring som avses i 34 § 5 mom. i 
inkomstskattelagen vars försäkringspremier inte är avdragbara i 
beskattningen 
3) försäkring vid dödsfall som har anslutits till en livsvarig pensionsförsäkring 
som avses i 35 a § i inkomstskattelagen vars försäkringspremier inte är 
avdragbara i beskattningen. 
 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
▪ Kapitalinkomst och uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1067 Återköpsbelopp (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som arbetsgivaren 
tecknat) 

Återköpsbeloppet i en frivillig individuell pensionsförsäkring som en 
arbetsgivare tecknat vilket undantagsvis betalas till en privatperson. Detta 
inkomstslag används enbart då försäkringen överförts till arbetstagarens ägo 
innan återköpet. Om arbetsgivaren fortfarande äger försäkringen, ska 
uppgiften om den betalda prestationen till arbetstagaren lämnas med en 
anmälan om löneuppgifter. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1068 Livförsäkringsersättning 
(gruppensionsförsäkring) 

Ett belopp som ska betalas till den som förordnats till förmånstagare för en 
livförsäkringsersättning i en gruppensionsförsäkring. Inkomsten beskattas på 
olika sätt beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1071 Sparbelopp (sparlivförsäkring) En prestation som betalas till en förmånstagare då en försäkring förfaller vid 
en viss på förhand överenskommen tidpunkt. Med inkomstslaget anmäls 
också s.k. tidsbundna belopp. Om förmånstagaren utgörs av den försäkrade 
själv eller en annan förmånstagare enligt 34 § i inkomstskattelagen, anmäls 
enbart avkastningen på försäkringen som kapitalinkomst. När förmånstagaren 
är en annan förmånstagare enligt 34 § i inkomstskattelagen än den 
försäkrade själv, ska den del av prestationen som motsvarar försäkringens 
sparbelopp anmälas som gåva. Om förmånstagaren inte är någon av de dem 
som avses i bestämmelsen, anmäls hela prestationen som kapitalinkomst. 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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Förklaring av inkomstslaget 

1072 Återköpsbelopp (sparlivförsäkring) Belopp som returneras vid återköp av en sparlivförsäkring. Sparlivförsäkringar 
kan alltid återköpas fritt. Med inkomstslaget anmäls även återköp av en s.k. 
placeringsförsäkring inkl. partiellt återköp som omfattas av samma 
skatteregler som totalt återköp av besparingar. I båda fallen betalas 
kapitalinkomstskatt enbart på avkastningen. Kapitalbeloppet är skattefritt. Med 
inkomstslaget anmäls även återbäringar av försäkringspremier enligt 34 § 2 
mom. i inkomstskattelagen. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på 
situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1073 Livförsäkringsersättning 
(sparlivförsäkring) 

Ett belopp som ska betalas till den som förordnats till förmånstagare för en 
livförsäkringsersättning i en sparlivförsäkring. Inkomsten beskattas på olika 
sätt beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1075 Livförsäkringsersättning 
(risklivförsäkring) 

En dödsfallsersättning som betalas utifrån en risklivförsäkring och på vilken 
arvsskatt ska betalas i den utsträckning som den inte är skattepliktig 
kapitalinkomst i inkomstbeskattningen. Inkomsten beskattas på olika sätt 
beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1076 Ersättning för sjukdom, arbetsoförmåga 
eller bestående men (frivillig 
försäkring)   

En engångsersättning som ett livförsäkringsbolag eller ett 
skadeförsäkringsbolag betalar utifrån skyddet för en allvarlig sjukdom, 
bestående arbetsoförmåga eller ett bestående men till den försäkrade. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1112 Deltidspension 
(gruppensionsförsäkring) 

En frivillig tilläggspension som betalas utifrån en gruppensionsförsäkring. 
Deltidspension är en arbetspension som kan fås av en arbetstagare som 
uppnått en viss ålder och övergått till deltidsarbete eller som en företagare får 
från en pensionskassa eller -stiftelse. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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1118 Dödsfallsersättning (försäkring för 
dödsfall) 

En på förhand överenskommen ersättning som betalas till en förmånstagare 
ur en försäkring för dödsfall om den försäkrade dör under försäkringens 
giltighetstid. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1195 Dödsfallsersättning (reseersättning) En på förhand överenskommen ersättning som betalas till en förmånstagare 
ur en försäkring för dödsfall om den försäkrade dör under försäkringens 
giltighetstid. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1386 Annan ersättning p.g.a. bortgång av en 
närstående (frivillig försäkring) 

Ersättning som betalas till den avlidnes dödsbo då vissa förutsättningar 
uppfylls. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 

1200 Dödsfallsersättning (privat  
olycksfallsförsäkring) 

En på förhand överenskommen ersättning som betalas till en förmånstagare 
ur en dödsfallsförsäkring om den försäkrade dör under försäkringens 
giltighetstid. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1204 Dödsfallsersättning 
(sjukkostnadsförsäkring) 

En på förhand överenskommen ersättning som betalas till en förmånstagare 
ur en dödsfallsförsäkring om den försäkrade dör under försäkringens 
giltighetstid. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1261 Pension (frivillig pensionsförsäkring  
som betalas med engångspremie) 

En frivillig pensionsförsäkring som en privatperson köpt med en 
engångspremie. Partiellt skattefri och partiellt skattepliktig utifrån den 
försäkrades ålder (ISkL 81 § och 81 a §). Inkomsten beskattas på olika sätt 
beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
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▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1326 Återköpsbelopp (risklivförsäkring) Belopp som returneras vid återköp av en risklivförsäkring. Återköpet gäller 
enbart risklivförsäkringar som beviljats med utjämnade premier, där 
försäkringspremierna inte ändras enligt den försäkrades ålder. Med 
inkomstslaget anmäls även partiellt återköp. Det kapitalbelopp kapital som 
returnerats vid återköp är skattefritt, men en eventuell avkastning är 
skattepliktig kapitalinkomst. Med inkomstslaget anmäls även återbäringar av 
försäkringspremier enligt 34 § 2 mom. i inkomstskattelagen. Inkomsten 
beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1327 Sparbelopp (risklivförsäkring) En kapitalprestation som ska betalas till en försäkrad person eller 
förmånstagare då en risklivförsäkring förfaller, om försäkringen förfaller vid en 
viss på förhand överenskommen tidpunkt. Med inkomstslaget anmäls även 
dödsfallsförsäkringens fondandel då försäkringen upphör då den försäkrade 
avlider. Om förmånstagaren är en anhörig, anmäls prestationen med 
uppgiften Skatteplikt för förmånen som ”Skattefri, uppgift enligt arvs- och 
gåvoskattelagen lämnas in”. Vid en ren risklivförsäkring får försäkringsgivaren 
behålla de betalda försäkringspremierna, om den försäkrade är vid liv då 
avtalstiden utgår och inkomstslaget inte blir aktuellt. Inkomsten beskattas på 
olika sätt beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1342 Deltidspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

Pension som betalas utifrån en frivillig arbetspensionsförsäkring. 
Deltidspension är en arbetspension som kan fås från en pensionskassa eller -
stiftelse av en arbetstagare eller företagare som uppnått en viss ålder och 
övergått till deltidsarbete.  Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1375 Dödsfallsersättning (pensionsförsäkring 
för idrottsutövare) 

En frivillig ersättning för dödsfall som hänför sig till det lagstadgade skyddet 
för professionella idrottsutövare. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende 
på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 50 (87) 

 

 

 
 

 

Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1378 Arbetslöshetspension (en frivillig 
individuell pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat) 

Vid äldre frivilliga individuella pensionsförsäkringar kan pension betalas även 
på grund av arbetslöshet innan den faktiska pensionstiden. Inkomstslaget 
omfattar en frivillig individuell pensionsförsäkring som en privatperson tecknat. 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 50 %. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1379 Arbetslöshetspension (en frivillig 
individuell pensionsförsäkring som 
arbetsgivaren tecknat) 

Vid äldre frivilliga individuella pensionsförsäkringar kan pension betalas även 
på grund av arbetslöshet innan den faktiska pensionstiden. Inkomstslaget 
omfattar en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1387 Förlust av en sparlivsförsäkring, 
sparbelopp 

Med inkomstslaget anmäls en förlust då sparbeloppet förfaller och 
försäkringen avslutas som förlustbringande. Förlust uppstår om beloppet av 
prestationer som på basis av försäkringsavtalet betalats till försäkringstagaren 
under avtalstiden eller då avtalstiden upphört är mindre än beloppet av 
försäkringspremierna efter det att det belopp som betraktas som inkomst har 
dragits av från prestationsbeloppet. En fysisk person eller ett dödsbo kan dra 
av den förlust som uppkommit på det sätt som beskrivits ovan från sina 
skattepliktiga kapitalinkomster under det år då avtalet löper ut. Förlusten är 
allokerad till kapitalinkomst. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1388 Förlust av en sparlivsförsäkring, 
återköpsbelopp 

Med inkomstslaget anmäls förlust vid en återköpssituation där försäkringen 
avslutas som förlustbringande. Förlust uppstår om beloppet av prestationer 
som på basis av försäkringsavtalet betalats till försäkringstagaren under 
avtalstiden eller då avtalstiden upphört är mindre än beloppet av 
försäkringspremierna efter det att det belopp som betraktas som inkomst har 
dragits av från prestationsbeloppet. En fysisk person eller ett dödsbo kan dra 
av den förlust som uppkommit på det sätt som beskrivits ovan från sina 
skattepliktiga kapitalinkomster under det år då avtalet löper ut. Förlusten är 
allokerad till kapitalinkomst. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1392 Engångsprestation av fribrev med ringa 
värde (gruppensionsförsäkring) 

Engångsprestation av fribrev med ringa värde som ingår i en 
gruppensionsförsäkring som betalas till den försäkrade före pensioneringen 
om den försäkrade har fribrevsrättigheter till besparingarna och 
engångsprestationen inte överskrider den överenskomna gränsen. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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1394 Avkastning på ett försäkringsavtal Avkastning på ett försäkringsavtal som försäkringstagaren har tagit ut. I vissa 
situationer kan försäkringstagaren på basis av avtalet eller arrangemanget 
påverka hur de ägarrättigheter som hänför sig till avtalets underliggande 
tillgång används. Ett sådant avtal kan vara t.ex. ett avtal om en fondanknuten 
sparlivsförsäkring, ett kapitaliseringsavtal eller ett avtal om en 
pensionsförsäkring. I dessa fall beskattas avkastningen av placeringsobjekten 
som inkomst för det skatteår under vilket avkastningen har flutit in hos 
försäkringsbolaget och under vilket de har varit tillgängliga för 
försäkringstagaren. Kapitalbeloppet är skattefritt. 
 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1395 Kalkylmässig avkastning av ett 
försäkringsavtal 
 

 

Den kalkylmässiga avkastningen av ett försäkringsavtal som är  tillgänglig för 
försäkringstagaren. I vissa situationer kan försäkringstagaren på basis av 
avtalet eller arrangemanget påverka hur de ägarrättigheter som hänför sig till 
avtalets underliggande tillgång används. Ett sådant avtal kan vara t.ex. ett 
avtal om en fondanknuten sparlivsförsäkring, ett kapitaliseringsavtal eller ett 
avtal om en pensionsförsäkring. I dessa fall beskattas avkastningen av 
placeringsobjekten som inkomst för det skatteår under vilket avkastningen har 
flutit in hos försäkringsbolaget och under vilket de har varit tillgängliga för 
försäkringstagaren. Kapitalbeloppet är skattefritt. 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 

 
1396 Förlust av ett försäkringsavtal 

 
 

Med inkomstslaget anmäls förlusten av ett försäkringsavtal i en situation där 
försäkringstagaren kan på basis av avtalet eller arrangemanget påverka hur 
de ägarrättigheter som hänför sig till avtalets underliggande tillgång används. 
Ett sådant avtal kan vara t.ex. ett avtal om en fondanknuten 
sparlivsförsäkring, ett kapitaliseringsavtal eller ett avtal om en 
pensionsförsäkring. 
 
Förlust uppstår om beloppet av prestationer som på basis av 
försäkringsavtalet betalats till försäkringstagaren under avtalstiden eller då 
avtalstiden upphört är mindre än beloppet av försäkringspremierna efter det 
att det belopp som betraktas som inkomst har dragits av från 
prestationsbeloppet. En fysisk person eller ett dödsbo kan dra av den förlust 
som uppkommit på det sätt som beskrivits ovan från sina skattepliktiga 
kapitalinkomster under det år då avtalet löper ut. Förlusten är allokerad till 
kapitalinkomst. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1397 Förlust av en tidsbunden frivillig 
pensionsförsäkring 
 

 

Med inkomstslaget anmäls förlust av en tidsbunden frivillig pensionsförsäkring 
som avses i 34 § 5 mom. i inkomstskattelagen då försäkringspremierna inte är 
avdragbara i beskattningen. Förlust uppstår om beloppet av prestationer som 
på basis av försäkringsavtalet betalats till försäkringstagaren under avtalstiden 
eller då avtalstiden upphört är mindre än beloppet av försäkringspremierna 
efter det att det belopp som betraktas som inkomst har dragits av från 
prestationsbeloppet. En fysisk person eller ett dödsbo kan dra av den förlust 
som uppkommit på det sätt som beskrivits ovan från sina skattepliktiga 
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kapitalinkomster under det år då avtalet löper ut. Förlusten är allokerad till 
kapitalinkomst. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1421 Avkastning av en frivillig 
pensionsförsäkring som betalas som 
engångsbelopp 

Avkastning som en privatperson får på en frivillig pensionsförsäkring som hen 
köpt med en engångsbetalning. Den pension som fås ur försäkringen 
deklareras med inkomstslaget 1261 Pension (frivillig pensionsförsäkring som 
betalas med engångspremie). Inkomsten utgör förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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2.13 Studieförmåner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1023 Ränteunderstöd (lagen om studiestöd) FPA betalar i sin helhet räntan på studielån som staten garanterat i form av ett 
räntebidrag. Ränteunderstöd betalas inte tillbaka till FPA. Ränteunderstödet 
betalas till en studielånsgäldenär på ansökan antingen direkt till banken eller 
till sökanden själv, om hen först själv betalat räntan på studielånet till banken. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om studiestöd 2 kap. 16 a § 
 
 

1024 Bostadstillägg (lagen om studiestöd) Studiestödets bostadstillägg kan från och med 1.8.2017 fås enbart av 
studerande som bor på hyra och studerar i landskapet Åland eller utomlands 
eller studerande som studerar i Finland på en avgiftsbelagd linje vid en 
folkhögskola eller ett idrottsutbildningscenter eller vid Sameområdets 
utbildningscentral och bor i läroanstaltens elevhem. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om studiestöd 2 kap. 14 § 
 
 

1025 Studiepenning (lagen om studiestöd) Studiepenning är en del av studiestödet. Studiestöd beviljas för heltidsstudier 
som pågår oavbrutet i minst 2 månader efter läroplikten. Sökandens 
boendeform och ålder påverkar beloppet på studiepenningen. Därtill har en 
vårdnadshavare till ett barn under 18 år som får studiepenning rätt till 
försörjarförhöjning som ingår i detta inkomstslag. Man kan inte ansöka om 
försörjarförhöjning, utan FPA beviljar den automatiskt när uppgift om barnets 
vårdnad finns i befolkningsdatasystemet. Försörjarförhöjning betalas till 
barnets vårdnadshavare eller båda vårdnadshavarna oberoende av vilken 
vårdnadshavare barnet bor hos. I inkomstslaget ingår även studiepenningens 
studiematerialtillägg till vilket ogifta studeranden under 20 år utan barn som 
bor hos sina föräldrar och studeranden under 18 år som bor någon 
annanstans och vars föräldrar har låga inkomster är berättigade till. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om studiestöd 1,  2 , 10 , 11 och 12 § 
 
 

1103 Yrkesexamensstipendium En skattefri engångsersättning som Sysselsättningsfonden under de 
förutsättningar som föreskrivits i lagen beviljar utifrån avläggande av 
yrkesexamen. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om vuxenutbildningsförmåner 
 

1104 Vuxenutbildningsstöd Ett stöd som Sysselsättningsfonden under de förutsättningar som föreskrivs i 
lagen beviljar till en löntagare eller företagare som ersättning för 
inkomstbortfallet under tiden för studier på heltid. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om vuxenutbildningsförmåner 
 
 

1239 Studiepenning (landskapet Åland) Rätt till åländsk studiepenning innehas av en studerande som uppfyller 
förutsättningarna för att få studiestöd enligt Ålands landskapslag och som inte 
är berättigad till barnbidrag enligt landskapslagen. Beloppet på 
studiepenningen fastställs enligt studerandens ålder, boendeformen, 
studieformen och den takt med vilken studierna framskrider. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
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Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 

1240 Vuxenstudiepenning (landskapet 
Åland) 

Rätt till åländsk vuxenstudiepenning innehas av en studerande i åldern 30–59 
år som inte avlagt yrkesinriktad grundutbildning eller som inte under en 
femårsperiod omedelbart före studiestarten avlagt en över fyra månader lång 
utbildning för vilken studiestöd beviljats. Vuxenstudiepenningen utgörs av 
grunddelen och inkomsttillägget. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 9 § 
 
 

1241 Särskilt studietillägg (landskapet Åland) En person som beviljats studiestöd enligt Ålands landskapslag kan beviljas 
särskilt studietillägg av arbetsmarknadspolitiska orsaker. Särskilt studietillägg 
kan beviljas till en studerande som är berättigad till vuxenstudiepenning, 
behöver extra stöd för att avlägga studier, varit arbetslös under en längre tid 
och som inte är berättigad till en annan förmån som kan anses vara likvärdig 
med studietillägget. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 11 § 
 
 

1242 Bostadstillägg för studiestöd 
(landskapet Åland) 

En studerande som har kostnader för boende på hyra, för en 
bostadsrättsbostad eller för en ägarbostad som inte är studerandens 
föräldrars hem är berättigad till bostadstillägg enligt Ålands landskapslag, om 
studeranden därtill antingen studerar i en högskola, fyllt 18 år eller behöver en 
bostad på grund av en lång skolresa. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 13 § 
 
 

1243 Försörjartillägg till studiepenning 
(landskapet Åland) 

Rätt till försörjartillägg till åländsk studiepenning innehas av en studerande 
som har vårdnaden om ett minderårigt barn. Försörjartillägget betalas för varje 
minderårigt barn som mottagaren har vårdnaden om och bor tillsammans med 
sin vårdnadshavare i samma hushåll. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag om studiestöd (2006:71) 15 § 
 
 

1291 Studerandestöd (kommunerna) En förmån som en kommun betalar till en invånare som avlägger studier. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Kommunalt beslut 
 
 

1345 Studiepensionens grundbelopp FPA betalar barnpension (studiepension) till ett barn i åldern 18–20 år som 
studerar på heltid. Pensionen omfattar alltid ett standardgrundbelopp. 
Pensionen för ett föräldralöst barn omfattar två grundbelopp. Med barn avses 
förmånslåtarens egna barn, adoptivbarn eller barn som förmånslåtaren haft 
vårdnaden om och som bott i samma hushåll och vars försörjning 
förmånslåtaren har ansvarat för. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
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Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 568/2007 40 §  
 
 

1383 Dagpenning för studerande i 
läroavtalsutbildning 

En studiesocial förmån som en studerande i läroavtalsutbildning kan ansöka 
om hos utbildningsanordnaren. Förmånen betalas för studieperioden i 
utbildningsanordnarens inlärningsmiljö. Studeranden har inte rätt till 
dagpenningen om hen för samma tid år lön eller ersättning för inkomstbortfall 
med stöd av en annan lag. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om yrkesutbildning (531/2017) 102 §  
▪ Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner 
för studerande i läroavtalsutbildning (679/2017) 
 

1384 Familjebidrag för studerande i 
läroavtalsutbildning 

En studiesocial förmån som en läroavtalsstuderande kan ansöka om hos 
utbildningsanordnaren. Förmånen betalas för studieperioden i 
utbildningsanordnarens inlärningsmiljö, om studeranden är vårdnadshavare 
till ett barn som inte fyllt 18 år. Studeranden har inte rätt till familjeunderstödet 
om hen för samma tid år lön eller ersättning för inkomstbortfall med stöd av en 
annan lag. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om yrkesutbildning (531/2017) 102 §  
▪ Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studiesociala förmåner 
för studerande i läroavtalsutbildning (679/2017) 
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2.14 Familjepensioner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1028 Kompletteringsbelopp för efterlevande 
makes fortsättningspension 
(folkpensionslagen) 

FPA betalar begynnelsepension och fortsättningspension som 
efterlevandepension. Efter begynnelsepension är det möjligt att få 
fortsättningspension. Den utgörs av två delar: ett grundbelopp och ett 
inkomstrelaterat kompletteringsbelopp. Fortsättningspension kan fås fram till 
slutet av den månad då personen fyller 65 år. Fortsättningspensionen 
omfattar ett grundbelopp då änkan eller änklingen har ett gemensamt barn 
under 18 år med förmånslåtaren eller då ett under 18-årigt barn till änkan, 
änklingen eller förmånslåtaren bor i samma hushåll som änkan eller änklingen 
och barnet bodde i samma hushåll redan då förmånslåtaren avled. 
Kompletteringsbeloppets storlek påverkas av pensionstagarens 
familjeförhållanden, årsinkomster och den tid som förmånslåtaren bott 
utomlands. De grund- och kompletteringsbeloppsposter som änkan/änklingen 
skulle ha haft rätt till under de tre följande åren betalas som en 
engångsprestation. Med detta inkomstslag anmäls också sådan efterlevande 
makes fortsättningspension till vilken inkomsttagaren har rätt utifrån den 
hävda familjepensionslagen. 
 
Information om skattefriheten för en efterlevandepension som ska betalas 
utifrån ett dödsfall som inträffat före 1.7.1990 ges med uppgiften Skatteplikt 
för förmånen för inkomstslaget. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende 
på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 5 kap. 27 §, 29 § och 38 § 
▪ Lagen om införande av folkpensionslagen 5 § 
 
 

1029 Grundbelopp för efterlevande makes 
fortsättningspension 
(folkpensionslagen) 

FPA betalar begynnelsepension och fortsättningspension som 
efterlevandepension. Efter begynnelsepension är det möjligt att få 
fortsättningspension. Den utgörs av två delar: ett grundbelopp och ett 
inkomstrelaterat kompletteringsbelopp. Fortsättningspension kan fås fram till 
slutet av den månad då personen fyller 65 år. De grund- och 
kompletteringsbeloppsposter som änkan/änklingen skulle ha haft rätt till under 
de tre följande åren betalas som en engångsprestation. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 5 kap. 27 §, 29 § och 38 § 
 
 

1030 Barnpensionens kompletteringsbelopp 
(folkpensionslagen) 

Barnpension är en pension som betalas till ett barn, om barnets moder, fader 
eller en annan vårdnadshavare (till exempel fostermoder eller -fader) avlider. 
Barnpension är en del av familjepensionen. FPA:s barnpension kan beviljas 
till ett barn under 18 år eller till ett barn under 21 år som studerar på heltid. 
Förutom barnpensionens grundbelopp är det möjligt att få ett 
kompletteringsbelopp, om personer är yngre än 18 år. En förutsättning för att 
få barnpensionens kompletteringsbelopp är att barnpensionens grundbelopp 
fås. Därtill påverkas kompletteringsbeloppet av övriga familjepensioner. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
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Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 40 §, 41 § och 42 § 
 

1031 Efterlevande makes 
begynnelsepension 
(folkpensionslagen) 

FPA betalar begynnelsepension och fortsättningspension som 
efterlevandepension. Begynnelsepension kan börja i början av den månad 
som följer efter makens/makans dödsdag. FPA betalar den i 6 månader. I 
motsats till arbetspensionsanstalterna betalar inte FPA begynnelsepension till 
personer över 65 år. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 5 kap. 27 § och 28 § 
 

1032 Barnpensionens grundbelopp 
(folkpensionslagen) 

Barnpension är en pension som betalas till ett barn, om barnets moder, fader 
eller en annan vårdnadshavare (till exempel fostermoder eller -fader) avlider. 
Barnpensionen är en del av familjepensionen. FPA:s barnpension kan beviljas 
till ett barn under 18 år eller till barn under 21 år som studerar på heltid. 
Pensionen till en person under 18 år kan förutom grundbeloppet omfatta ett 
kompletteringsbelopp Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 8 kap. 40 §, 41 §, 42 § och 43 § 
 
 

1077 Familjepension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En pension som betalas till förmånstagaren efter förmånslåtaren. Pensionen 
kan också betalas efter en mottagare av statens konstnärsstipendium. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
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1105 Familjepension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En pension som betalas utifrån en icke-formbunden arbetspensionsförsäkring 
efter att en vårdnadshavare i familjen avlidit. En pension enligt pensionskassa 
eller pensionsstiftelse Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1122 Familjepension 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

Pension som betalas efter att en skadad (vårdnadshavare i en familj) dött eller 
försvunnit. Familjepensionen betalas som efterlevandepension och 
barnpension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 99 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring 23 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 9 § ->L 
om olycksfallsförsäkring 23 § 
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 72 § 
 
 

1123 Försörjningspension (lagen om 
olycksfallsförsäkring) 

En pension som betalas till en anhörig till person som avlidit eller försvunnit 
vid militär tjänstgöring eller i värnplikten eller i därmed jämförbara förhållanden 
eller avlidit på grund av en sjukdom eller skada som ådragits vid 
tjänstgöringen. Vanligen betalas försörjningspensioner av Statskontoret, men 
försörjningspension betalas ur en arbetsolycksfallsförsäkring till anhöriga, om 
dödsfallet ägt rum före år 1993. Årsgränsen är 1982, om dödsfallet berott på 
ett olycksfall i arbetet eller en yrkessjukdom. Inkomsten beskattas på olika sätt 
beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 14 § (lagen har trätt i kraft 
1.1.1949) 
 
 

1161 Försörjningspension (lagen om skada, 
ådragen i militärtjänst) 

En pension som betalas till en anhörig till person som avlidit eller försvunnit 
vid militär tjänstgöring eller i värnplikten eller i därmed jämförbara förhållande 
eller avlidit på grund av en sjukdom eller skada som ådragits vid 
tjänstgöringen. Inkomsttagaren kan också få tilläggsförsörjningspension, om 
hans eller hennes försörjning försvårats. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skada, ådragen i militärtjänst 404/1948 14 § 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1179 Familjepension (militärsjukdomar och -
skador) 

Pension som betalas efter att en vårdnadshavare i en familj dött eller 
försvunnit. Familjepensionen betalas som efterlevandepension och 
barnpension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
 
 

1182 Familjepension (trafikförsäkring) En ersättning som ska betalas för förlust av underhåll till en person som 
försörjts av en avliden person (förmånslåtaren), till exempel till en 
änka/änkling, ett barn eller en sambo. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 § 
 

1221 Familjepension (patientförsäkring) En ersättning som ska betalas för förlust av underhåll till en person som 
försörjts av en avliden person (förmånslåtaren), till exempel till en 
änka/änkling, ett barn eller en sambo. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Patientskadelagen 3 § 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 4 § 
 
 

1255 Familjepension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

En familjepension som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av 
arbetsgivaren. En arbetsgivare har en garantiskyldighet vad gäller 
arbetsgivarens direkta tilläggspensionsarrangemang. Arbetsgivaren och 
arbetstagaren kommer överens om den exakta formen på pensionen. 
Pensionen betalas ur pensionskassans eller pensionsstiftelsens 
betalningssystem, även om arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för 
pensionerna. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1271 Familjepension (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat) 

Till en frivillig individuell pensionsförsäkring kan fogas en 
familjepensionsförsäkring från vilken pension betalas till änkan/änklingen och 
barnen vid ett dödsfall. När familjepensionen grundar sig på en frivillig 
individuell pensionsförsäkring, beskattas den antingen som kapitalinkomst 
eller som förvärvsinkomst på samma grunder som den pension som den 
försäkrade själv fått. Inkomstslaget omfattar av en privatperson tecknad 
frivillig individuell pensionsförsäkring. 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 50 %. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1280 Familjepension (lagstadgat skydd för 
professionella idrottsutövare) 

Familjepension betalas på grund av att en idrottsutövare dött till följd av ett 
olycksfall i högst tio år från idrottsutövarens död, dock högst fram till dess att 
idrottsutövaren skulle ha uppnått den undre åldersgränsen för ålderspension 
enligt 14 § 1 mom. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 10 § 
 
 

1281 Familjepension (frivillig 
idrottsförsäkring) 

En familjepension som betalas på grund av att en idrottsutövare dött till följd 
av ett olycksfall i högst tio år från idrottsutövarens död, dock högst fram till 
dess att idrottsutövaren skulle ha uppnått den undre åldersgränsen för 
ålderspension enligt 14 § 1 mom. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 15 § 
 
 

1296 Familjepension (grupplivförsäkring) Pension som betalas utifrån en frivillig gruppensionsförsäkring efter den 
försäkrades bortgång. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1318 Familjepension (lagen om 
familjepension och begravningshjälp 
för statstjänstemän) 

En familjepension som beviljats utifrån lagen om familjepension och 
begravningshjälp för statstjänstemän (696/1956). Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

▪ Lagen om familjepension och begravningshjälp för statstjänstemän 
(696/1956) 
 
 

1319 Extra familjepension (tidigare tjänste- 
eller befattningsinnehavare vid 
Försvarsmakten) 

Extra tilläggsfamiljepensioner. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om beviljande av extra tilläggsfamiljepensioner efter vissa 
tidigare innehavare av tjänst eller befattning vid Försvarsmakten 1.7.1971 
 
 
 

1322 Familjepension (statens änke- och  
pupillkassa) 

En pension som betalas utifrån den 12.11.1926 fastställda stadgan för 
Civilstatens änke- och pupillkassa. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Den 12.11.1926 fastställda stadgan för Civilstatens änke- och pupillkassa 
 
 

1324 Familjepension (extra pensioner för 
anställda vid utlandsbeskickningar) 

Efter att en person som arbetat vid en finländsk beskickning men som inte är 
finsk medborgare utan anställts från stationeringslandet avlidit, kan till 
personens änka eller änkling och barn beviljas extra familjepension.  
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra pension till den som anställts i 
arbetsavtalsförhållande i statens tjänst utomlands och som inte är finsk 
medborgare (195/1989) 
 
 

1325 Familjepension (extra 
konstnärspension) 

En familjepension som på ansökan kan betalas till förmånstagare efter en 
avliden person som fått extra konstnärspension. Familjepensionen betalas ut 
som efterlevandepension och barnpension. Inkomsten beskattas på olika sätt 
beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om familjepensioner som beviljas utifrån extra konstnärspensioner 
(754/2017) 
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1328 Familjepension (extra 
journalistpension) 

En familjepension som ska beviljas efter en mottagare av journalistpension. 
Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på situationen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra journalistpensioner (37/1977) 
 
 

1333 Familjepension (lagen om republikens 
presidents rätt till pension) 

Efter att republikens president avlidit har hans eller hennes änka eller änkling 
och barn under 18 år rätt till familjepension. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om republikens presidents rätt till pension 
 
 

1355 Familjepension (landskapet Åland) Familjepension (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till familjepension. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn (innan 1.1.2017: 
Landskapslag (2007:54) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om statens pensioner) 
 

1360 Familjepension för ledamöter av 
lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland) 

Familjepension för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland); se 22 § i landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för 
ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1376 Familjepension (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som arbetsgivaren 
tecknat) 

Till en frivillig individuell pensionsförsäkring kan fogas en 
familjepensionsförsäkring utifrån vilken pension betalas till änkan och barnen 
vid ett dödsfall. Då familjepensionen grundar sig på en frivillig individuell 
pensionsförsäkring, beskattas den som förvärvsinkomst på samma grunder 
som den pension som den försäkrade själv erhåller. Inkomstslaget omfattar 
en frivillig individuell pensionsförsäkring som arbetsgivaren tecknat. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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2.15 Fronttillägg 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1036 Fronttillägg Ett fronttillägg betalas till en person som har ett frontmannatecken, 
fronttjänsttecken, fronttecken, veterantecken eller ett intyg från Krigsarkivet 
om deltagande i minröjningsuppgifter.  
 
Med inkomstslaget anmäls även avtalsenligt fronttillägg. Avtalsenligt 
fronttillägg kan beviljas till en utländsk medborgare som är bosatt utomlands 
och som erhåller folkpension på basis av ett avtal om social trygghet mellan 
Finland och en annan stat. 
 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om frontmannapension 9 §  
▪ Lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988 
 

1037 Extra fronttillägg Extra fronttillägg betalas till en person som får fronttillägg och folkpension. Det 
betalas inte till personer som har ett intyg av Krigsarkivet om deltagande i 
minröjningsuppgifter. Ett extra fronttillägg fastställs utifrån beloppet på 
personens folkpension. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om frontmannapension 9 § och 9 a § 
 
 

1038 Fronttillägg som betalas utomlands Krigsarkivet kan ha beviljat ett s.k. frontmannatecken för utlänningar till en 
person som frivilligt tjänstgjort i Finlands krig 1939–1945 under förutsättningen 
att personen inte är finsk medborgare. Ett fronttillägg som betalas utomlands 
beviljas till en person som är bosatt utomlands och inte får folkpension, under 
förutsättning att personen har ett frontmannatecken, fronttjänsttecken, 
fronttecken eller veterantecken eller ett intyg om deltagande i 
minröjningsuppgifter. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 2 § 
 
 

1330 Frontunderstöd till en utländsk frivillig 
frontveteran 

Frontunderstöd kan beviljas till en utländsk frivillig frontman som frivilligt 
tjänstgjort i Finlands krig och stadigvarande bor i Ryssland, Estland eller 
annanstans på det tidigare Sovjetunionens område i svåra ekonomiska 
förhållanden. Frontunderstöd kan beviljas också till en utländsk frivillig som 
stadigvarande bor i Finland och får ersättning för en militärskada. 
Förordningen om de frontunderstöd som ska betalas utfärdas årligen. 
Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådet förordning om betalning år 2018 av frontunderstöd till vissa 
utländska frivilliga frontmän (931/2017) 
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2.16 Ersättningar som grundar sig på grupplivförsäkringar 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1101 Ekonomiskt stöd (pensionslagen för 
den offentliga sektorn) 

En förmån som motsvarar grupplivförsäkring och betalas till anhöriga till en 
avliden arbetstagare som arbetat för kommunen, staten, kyrkan eller FPA. 
Namnet på förmånen varierar enligt arbetsgivare. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. Om det ekonomiska stödet betalas till sambon som inte enligt 
7 § i inkomstskattelagen likställs med en äkta make/maka, är stödet 
skattepliktigt och uppgiften Skatteplikten för förmånen "Kapitalinkomst" måste 
anges. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
 
 

1164 Basbelopp för ekonomiskt stöd (statens 
tjänste- och kollektivavtal) 

Efter att en person som varit anställd hos staten avlidit kan en förmån som 
motsvarar arbetstagarens grupplivförsäkring betalas till personens anhöriga 
(förmånstagare) utifrån tjänste- och kollektivavtalet. Ersättningen utgörs av ett 
basbelopp, ett barntillägg och ett olycksfallstillägg. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Tjänste- och kollektivavtalet 
 
 

1165 Barntillägg till ekonomiskt stöd (statens 
tjänste- och kollektivavtal) 

Ett ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkringen för statens anställda 
och tjänstemän. Förmånen består av ett basbelopp som betalas till 
maken/makan och barntillägg som betalas till de barn som är förmånstagare. 
Om förmånstagarna utgörs av enbart barn, delas också basbeloppet ut till 
barnen. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Tjänste- och kollektivavtalet 
 
 

1166 Olycksfallstillägg till ekonomiskt stöd 
(statens tjänste- och kollektivavtal) 

Efter att en person som varit anställd hos staten avlidit kan en förmån som 
motsvarar arbetstagarens grupplivförsäkring betalas till personens anhöriga 
utifrån tjänste- och kollektivavtalet. Ett olycksfallstillägg kan betalas som en 
del av ersättningen. Med olycksfall avses en plötslig och oväntad händelse 
som beror på en yttre faktor och som leder till en skada eller sjukdom hos den 
försäkrade. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Tjänste- och kollektivavtalet 
 
 

1284 Änkeandel av en grupplivförsäkring 
(grupplivförsäkring för en anställd) 

En dödsfallsersättning som betalas ur grupplivförsäkringen för en anställd till 
den försäkrades make/maka. Om enbart barn utgör förmånstagare, delas 
ersättningsbeloppet jämnt mellan barnen. Grupplivförsäkringen för en anställd 
grundar sig på ett ömsesidigt avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna 
och de försäkrade utgörs, med vissa undantag, av alla anställda med ett 
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Förklaring av inkomstslaget 

anställningsförhållande som omfattas av arbetspensionslagarna. Fram till 
31.12.2019 användes benämningen grundbelopp för änkeandelen. Inkomsten 
är skattefri i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1285 Barnandel av en grupplivförsäkring 
(grupplivförsäkring för en anställd) 

En dödsfallsersättning som betalas ur en grupplivförsäkring för en anställd 
efter arbetstagarens död till varje barn enligt den försäkrades villkor. Fram till 
31.12.2019 användes benämningen barntillägg för barnandelen. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1286 Olycksfallstillägg för en 
grupplivförsäkring (grupplivförsäkring 
för en anställd) 

Olycksfallstillägg betalas ur en grupplivförsäkring för en anställd om en 
försäkrad avlidit till följd av en olycka. Det läggs till på grupplivförsäkringens 
grundbelopp och barntillägg. Med olycksfall avses en plötslig och oväntad 
händelse som beror på en yttre faktor och som leder till en skada eller 
sjukdom hos den försäkrade. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 

1287 Barntillägg till grupplivförsäkring (lagen 
om pension för lantbruksföretagare) 

Ett barntillägg läggs till på grundbeloppet på grupplivförsäkringen för varje 
barn som utgör förmånstagare. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Villkoren av grupplivförsäkringar för jordbruksföretagare 
 

1288 Olycksfallstillägg till grupplivförsäkring  
(lagen om pension för 
lantbruksföretagare) 

Om den försäkrade dött i ett olycksfall, läggs ett olycksfallstillägg till på 
grundbeloppet på grupplivförsäkringen jämte barntillägg. Med olycksfall avses 
en plötslig och oväntad 
 
händelse som beror på en yttre faktor och som leder till en skada eller 
sjukdom hos den försäkrade. Inkomsten är skattefri i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Villkoren av grupplivförsäkringar för jordbruksföretagare 
 

  



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 66 (87) 

 

 

 
 

 

1289 Ekonomiskt stöd (som betalas av 
arbetsgivaren) 

Ersättning i händelse av dödsfall som motsvarar ersättning från en 
grupplivförsäkring som arbetsgivaren, ofta en kommun eller en församling, 
betalar direkt ur sina egna medel. Med detta inkomstslag anmäls 
ersättningen i händelse av dödsfall även av sådana offentligrättsliga 
samfund som Finlands Bank och Folkpensionsanstalten som själv ansvarar 
för sin personals grupplivförsäkringsskydd. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
 

1302 Grundbeloppet av en 
grupplivförsäkring (lagen om pension 
för lantbruksföretagare) 

Ersättning i händelse av dödsfall betalas efter att en LFöPL-försäkrads 
bortgång, om hen har förmånstagare som nämns i villkoren av 
grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare (make/maka, barn). Med 
undantag för små undantag och undantag som beror på karaktären på 
jordbruksföretagararbetet ska villkoren i grupplivförsäkringar för 
jordbruksföretagare vara av samma innehåll som villkoren i 
grupplivförsäkringar för arbetstagare. Ersättningen består av ett 
grundbelopp, en barnförhöjning och en olycksfallsförhöjning. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Skattefri, uppgift enligt arvs- och gåvoskattelagen lämnas in 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Villkoren för grupplivförsäkringen för lantbruksföretagare 
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2.17 Ersättningar för arbetsoförmåga 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1033 Sjukpension (folkpensionslagen) En pension vars syfte är att trygga en persons försörjning eller ersätta 
inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Rehabiliteringsstöd eller 
sjukpension som betalas av FPA kan i allmänhet börja ungefär ett år från 
insjuknandet. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 3 kap. 
 
 

1035 Rehabiliteringsstöd (folkpensionslagen) Sjukpension som beviljas för viss tid till en person vars arbetsförmåga 
förväntas bli återställd med lämplig vård eller rehabilitering. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 3 kap. 14 § 
 
 

1069 Ersättning för arbetsoförmåga 
(gruppensionsförsäkring) 

En skattefri engångsersättning som betalas utifrån en gruppensionsförsäkring 
för arbetsoförmåga. Ersättningen har fåtts av en annan orsak än 
inkomstbortfall och den är följaktligen skattefri. Inkomsten är skattefri i 
beskattningen. Om den försäkrade konstateras vara arbetsoförmögen, har 
hen enligt försäkringsvillkoren rätt att erhålla hela försäkringsbesparingen på 
en gång. Eftersom någon riskavgift inte har tagits ut på invaliditetsskyddet, 
beskattas ersättningen i sådana fall som förvärvsinkomst. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1070 Dagpenning för arbetsoförmåga 
(gruppensionsförsäkring) 

En ersättning av dagpenningsform som ska beskattas som förvärvsinkomst 
och som betalas utifrån en gruppensionsförsäkring för övergående 
arbetsoförmåga. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1078 Invalidpension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En pension vars syfte är att trygga en persons försörjning eller ersätta 
inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Pensionen kan också betalas till 
mottagare av statens konstnärsstipendium. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
 
 

1079 Delinvalidpension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En pension vars syfte är att trygga en persons försörjning eller att ersätta 
inkomstbortfall på grund av partiell arbetsoförmåga. Kan också betalas till 
mottagare av statens konstnärsstipendium. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
 
 

1095 Rehabiliteringsstöd (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

Invalidpension som beviljas för viss tid till en person vars arbetsförmåga 
förväntas bli återställd med lämplig vård eller rehabilitering. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1100 Partiellt rehabiliteringsstöd (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

Ett rehabiliteringsstöd som uppgår till beloppet på delinvalidpension. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
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lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
 
 

1106 Invalidpension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En invalidpension som betalas utifrån en icke-formbunden 
arbetspensionsförsäkring och vars syfte är att trygga en persons försörjning 
eller ersätta inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1107 Delinvalidpension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En invalidpension enligt pensionskassa eller pensionsstiftelse som beviljas 
som delinvalidpension och betalas utifrån en icke-formbunden 
arbetspensionsförsäkring. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1114 Rehabiliteringsstöd (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

Ett rehabiliteringsstöd enligt pensionskassa eller pensionsstiftelse, vilket 
betalas utifrån en icke-formbunden arbetspensionsförsäkring. Förmånen 
uppgår till beloppet på invalidpensionen och den beviljas för viss tid. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1115 Partiellt rehabiliteringsstöd (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

Ett rehabiliteringsstöd enligt pensionskassa eller pensionsstiftelse vilket 
uppgår till beloppet på delinvalidpension och betalas utifrån en icke-
formbunden arbetspensionsförsäkring. Förmånen beviljas för viss tid. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
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1124 Olycksfallspension 
(arbetsolycksfallsförsäkring) 

En pension som kan betalas som ersättning för inkomstbortfall till en persons 
vars arbetsförmåga försämrats på grund av ett olycksfall i arbetet eller en 
yrkessjukdom, om arbetsoförmågan fortsätter ännu ett år efter 
skadehändelsen. Pensionen kan också betalas ut partiellt. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 63 § och 64 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring 18 § 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) 9 §  
▪ Lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 
(873/2015) 54 § 
 
 

1132 Livränta (arbetsolycksfallsförsäkring) En förmån som grundar sig på bestämmelserna i den olycksfallsförsäkringslag 
som var i kraft före år 1982. Förmånen utgörs av en grundränta som fastställs 
enligt invaliditetsgraden och en tilläggsränta som fastställs enligt 
nedsättningen av arbetsförmågan. Inkomsten beskattas på olika sätt 
beroende på situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten 
(värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Skattefri. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 14 § (lagen har trätt i kraft 
1.1.1949) 
 
 

1159 Livränta (lagen om skada, ådragen i 
militärtjänst ) 

Livränta är en grundläggande ersättning som betalas månatligen för en skada 
eller en sjukdom. Graden på arbetsoförmågan, det vill säga 
invaliditetsprocenten, som bedöms på medicinska grunder, påverkar dess 
belopp. En förutsättning för att få livränta är att Statskontoret fastställ 
invaliditetsgraden på de skador eller sjukdomar som ska ersättas till minst 10 
procent. I vissa fall läggs en anhörigförhöjning till i livräntan. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om skada, ådragen i militärtjänst 404/1948 8 § 
 
 

1174 Olycksfallspension (militärsjukdomar 
och -olycksfall) 

En pension som kan betalas som ersättning för inkomstbortfall till en person 
vars arbetsförmåga försämrats på grund av ett olycksfall i arbetet eller en 
yrkessjukdom, om arbetsoförmågan fortsätter ännu ett år efter 
skadehändelsen. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad 
sjukdom 10 § 
▪ Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i 
krishanteringsuppdrag 8 § 
 
 

1183 Invalidpension (trafikförsäkring) En invalidpension som erhållits som skadestånd ur trafikförsäkringen med 
syfte av att ersätta inkomstbortfall p.g.a. bestående total eller partiell 
invaliditet. Ersättningen anmäls med detta inkomstslag efter det att beslut om 
invalidpension har fattats. I regel anmäls ersättningen som invalidpension 
emellertid senast då ärendet om bestående ersättning har avgjorts av 
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trafikskadenämnden eller en domstol. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Trafikförsäkringslagen 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 §, 2 a § och 2 c § 
 
 

1222 Invalidpension (patientförsäkring) En invalidpension som fåtts som skadestånd och vars fastställandegrund 
utgjorts av inkomstbortfall och vilken är skattepliktig inkomst. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § och 2 a § 
▪ Patientskadelagen 3 §  

1245 Invalidpension 
(läkemedelsskadeförsäkring) 

Ersättning för inkomstbortfall (pension) som betalas av en annan aktör än 
FPA om en person är förhindrad att utföra sitt arbete och därför delvis eller i 
sin helhet förlorat de inkomster som hen förvärvat med sitt arbete. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Skadeståndslagen 5 kap. 2 § 
 
 

1256 Invalidpension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

En invalidpension som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av 
arbetsgivaren. En arbetsgivare har en garantiskyldighet vad gäller 
arbetsgivarens direkta tilläggspensionsarrangemang. Arbetsgivaren och 
arbetstagaren kommer överens om den exakta formen på pensionen. 
Pensionen betalas ur betalningssystemet för pensionskassan eller -stiftelsen, 
även om arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för pensionerna. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
 
 

1257 Delinvalidpension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

En delinvalidpension som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av 
arbetsgivaren. En arbetsgivare har en garantiskyldighet vad gäller 
arbetsgivarens direkta tilläggspensionsarrangemang. Arbetsgivaren och 
arbetstagaren kommer överens om den exakta formen på pensionen. 
Pensionen betalas ur betalningssystemet för pensionskassan eller -stiftelsen, 
även om arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för  pensionerna. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
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▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 

1265 Invalidpension 
(gruppensionsförsäkring) 

En pension vars syfte är att trygga en persons utkomst eller att ersätta 
inkomstbortfall på grund av arbetsoförmåga. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 

1272 Olycksfallspension (lagstadgat skydd 
för professionella idrottsutövare) 

En olycksfallspension som betalas utifrån en lagstadgad idrottsförsäkring som 
en idrottsförening tecknat och som betalas till en idrottsutövare som på grund 
av behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av ett olycksfall inte 
har förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom att idrotta. 
Olycksfallspension betalas utifrån två olika grunder: å ena sidan för tiden för 
vård och rehabilitering och därefter i sammanlagt högst fem år (4 §, 5 §), och 
å andra sidan varaktigt till personer som skadats allvarligt (6 §). Dessa har 
olika årsarbetsinkomster som grund för ersättningen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 1 §, 
4 §  
 

1273 Olycksfallspension (frivillig 
idrottsförsäkring) 

En olycksfallspension som betalas utifrån en frivillig idrottsförsäkring som en 
privatperson tecknat och som betalas till en idrottare som på grund av 
behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av ett olycksfall inte har 
förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom att idrotta. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 15 § 
i  
 

1293 Delinvalidpension 
(gruppensionsförsäkring) 

En delinvalidpension som ska betalas om arbetsförmågan sänkts och som 
grundar sig på en frivillig gruppensionsförsäkring. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1294 Rehabiliteringsstöd 
(gruppensionsförsäkring) 

En pension som grundar sig på en frivillig gruppensionsförsäkring och som 
beviljas för viss tid till en person som bedömds återfå sin arbetsförmåga, som 
är sänkt. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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1295 Partiellt rehabiliteringsstöd 
(gruppensionsförsäkring) 

En pension som ska betalas om arbetsförmågan tillfälligt sänkts och som 
grundar sig på en frivillig gruppensionsförsäkring. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1323 Invalidpension (extra pensioner för 
anställda vid utlandsbeskickningar) 

En extra invalidpension som kan betalas till en person som arbetar vid en 
finländsk beskickning, anställts från stationeringslandet och inte är finsk 
medborgare. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra pension till den som anställts i 
arbetsavtalsförhållande i statens tjänst utomlands och som inte är finsk 
medborgare (195/1989) 
 
 

1336 Invalidpension (en frivillig individuell 
pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat) 

Vid äldre frivilliga individuella pensionsförsäkringar kan pension betalas även 
på grund av bestående invaliditet innan den faktiska pensionstiden. 
Inkomstslaget omfattar en frivillig individuell pensionsförsäkring som en 
privatperson tecknat. Inkomsten beskattas på olika sätt beroende på 
situationen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
▪ Kapitalinkomst 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 20 % 
▪ Kapitalinkomst, förhöjd med 50 % 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1338 Rehabiliteringsstöd (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

Ett rehabiliteringsstöd som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av 
arbetsgivaren. Ett stöd som beviljats för viss tid till en person som bedöms 
återfå sin arbetsförmåga med lämplig behandling eller rehabilitering. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens (209/2015) 
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1339 Partiellt rehabiliteringsstöd (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

Ett partiellt rehabiliteringsstöd som grundar sig på en utfästelse om 
tilläggspension av arbetsgivaren. Ett stöd som beviljats för viss tid till en 
person som bedöms återfå sin arbetsförmåga med lämplig behandling eller 
rehabilitering. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens (209/2015) 
 
 

1350 Invalidpension (landskapet Åland) Invalidpension (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till invalidpension. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 

1351 Delinvalidpension (landskapet Åland) Delinvalidpension (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till 
delinvalidpension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 
 

1352 Rehabiliteringsstöd (landskapet Åland) Rehabiliteringsstöd (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till 
rehabiliteringsstöd. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 
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1353 Partiellt rehabiliteringsstöd (landskapet 
Åland) 

Partiellt rehabiliteringsstöd (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt 
eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i 
landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt 
till partiellt rehabiliteringsstöd. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 
 

1359 Invalidpension för ledamöter av 
lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland) 

Invalidpension för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland); se 4 § i landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för 
ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1377 Invalidpension (frivillig individuell 
pensionsförsäkring som arbetsgivaren 
tecknat) 

Vid äldre frivilliga individuella pensionsförsäkringar kan pension betalas även 
på grund av bestående invaliditet innan den faktiska pensionstiden. 
Inkomstslaget omfattar en frivillig individuell pensionsförsäkring som 
arbetsgivaren tecknat. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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2.18 Arbetslöshetsförmåner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1015 Arbetsmarknadsstöd Arbetsmarknadsstöd betalas till en arbetslös arbetssökande som inte uppfyller 
arbetsvillkoret eller vars rätt till arbetslöshetsdagpenning har upphört på grund 
av att maximitiden gått ut och som är i behov av ekonomiskt stöd 
(behovsprövning). Övriga sociala förmåner som beviljats till mottagare av 
arbetsmarknadsstöd dras i allmänhet av från arbetsmarknadsstödet. Den 
retroaktiva ansökningstiden för en arbetslöshetsförmån är 3 månader. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 7 kap. 1 § 
 
 

1016 Barnförhöjning (lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa) 

En arbetslöshetsförmån förhöjs om mottagaren har vårdnaden om barn under 
18 år. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 6 kap. 6 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 2 § 
 
 

1017 Förhöjningsdel (arbetsmarknadsstöd 
eller grunddagpenning) 

Under tiden för sysselsättningsfrämjande service kan en förhöjningsdel 
betalas på arbetslöshetsförmånen för högst 200 dagar. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 6 kap. 3 §, 7 kap. 5 § och 8 kap. 2 § 
 
 

1018 Utrikes kostnadsersättning 
(arbetslöshetsförmån) 

Om en person deltar i arbetskraftsutbildning som ordnas utomlands betalas till 
hen 50 % av utlandstraktamentet för statens tjänstemän som ersättning för 
kostnader för uppehälle och logi. En separat kostnadsersättning betalas till en 
person som är berättigad till en arbetslöshetsförmån och deltar i utbildning 
som ordnats av Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Betalare av retroaktiv 
pension kan ha ett regresskrav på kostnadsersättningen. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 9 kap. 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 10 kap. 6 § 
 
 

1019 Kostnadsersättning 
(arbetslöshetsförmån) 

När en person deltar i sysselsättningsfrämjande service kan hen få 
kostnadsersättning från FPA för resor och uppehälle under den tid hen deltar i 
servicen. Kostnadsersättning betalas till ett belopp på 9 euro per dag. 
Betalare av retroaktiv pension kan ha ett regresskrav på 
kostnadsersättningen. Inkomsten är skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 9 kap. 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 10 kap. 6 § 
 
 

1020 Grunddagpenning Grunddagpenning betalas till en arbetslös arbetssökande som uppfyller 
arbetsvillkoret. Grunddagpenningen betalas i högst 300, 400 eller 500 dagars 
tid. Övriga sociala förmåner som beviljats till mottagare av grunddagpenning 
dras i allmänhet av från grunddagpenningen. Efter att maximitiden uppnåtts är 
det möjligt att ansöka om arbetsmarknadsstöd. Grunddagpenning kan betalas 
förhöjd för den tid då personen deltar i en sysselsättningsfrämjande service. 
Den retroaktiva ansökningstiden för en arbetslöshetsförmån är 3 månader. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 5 kap. 2 § 
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1021 Förhöjd kostnadsersättning 
(arbetslöshetsförmån) 

Kostnadsersättning betalas förhöjd om personen deltar i 
sysselsättningsfrämjande service som ordnas utanför pendlingsområdet 
(gäller inte rehabiliterande arbetsverksamhet). Ersättningen kan betalas 
förhöjd också då servicen ordnas i pendlingsområdet, men utanför 
hemkommunen och login ger upphov till kostnader. Betalare av retroaktiv 
pension kan ha ett regresskrav på kostnadsersättningen. Inkomsten är 
skattefri i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 9 kap. 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 10 kap. 6 § 
 
 

1054 Grunddel för inkomstrelaterad 
dagpenning 

Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas till en medlem av en 
arbetslöshetskassa som uppfyller de arbetskraftspolitiska och övriga 
förutsättningarna som hänför sig till rätten att få dagpenning. Vissa 
begränsningar har också ställts för mottagande av inkomstrelaterad 
dagpenning. Inkomstrelaterad dagpenning utgörs av en grunddel som är lika 
stor som grunddagpenningen och en förtjänstdel som fastställs enligt 
sökandens lön samt eventuell barnförhöjning. Förtjänstdelen och 
barnförhöjningen anmäls till inkomstregistret med egna inkomstslag. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 5 och 6 kap. 
 
 

1055 Förhöjd förtjänstdel för 
inkomstrelaterad dagpenning 

Förtjänstdelen för inkomstrelaterad dagpenning kan betalas med förhöjning. 
Om arbetssökanden deltar i sysselsättningsfrämjande service som 
överenskommit i sysselsättningsplanen, kan förhöjd förtjänstdel betalas för 
sammanlagt högst 200 dagar under tiden för deltagande i servicen. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 6 kap. 
 
 

1056 Barnförhöjning för inkomstrelaterad 
dagpenning 

Barnförhöjning kan betalas till en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning 
som har vårdnaden om ett barn under 18 år. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 6 kap. 6 § 
 
 

1058 Rörlighetsunderstöd (lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa) 

Resebidrag som betalas som arbetsmarknadsstöd och ersättning för 
flyttkostnader har från och med 1.1.2017 slagits samman till en enda 
stödform, rörlighetsunderstöd. Syftet med rörlighetsunderstödet är att 
uppmuntra en arbetslös att ta emot arbete på långt avstånd från hemmet. 
Bidraget kan användas för de arbetsrese- och flyttkostnader som orsakas av 
att mottagaren tar emot arbetet. Rörlighetsunderstöd kan betalas också för 
tiden för rekryteringsutbildning från och med 1.1.2018. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 8 kap. 1 § 
 
 

1060 Arbetslöshetsersättning (frivillig 
försäkring) 

En ersättning som grundar sig på en försäkring och i allmänhet räknas enligt 
dag och som ett skadeförsäkringsbolag betalar utifrån arbetslöshet. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
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1083 Anpassningspension (lagen om 
pension och anpassningsbidrag för 
riksdagsledamöter) 

En statlig pension som kan beviljas till en person som varit riksdagsledamot 
före år 2011, om hen inte sysselsätts på arbetsmarknaden. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter 
 
 

1084 Anpassningsbidrag (lagen om pension 
och anpassningsbidrag för 
riksdagsledamöter) 

En förmån som kan beviljas för 1–3 år till en person som varit 
riksdagsledamot, om hen inte sysselsätts på arbetsmarknaden och hans eller 
hennes ledamotsuppdrag börjat efter 1.3.2011. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter 
 
 

1263 Barnförhöjning för rörlighetsunderstöd 
(lagen om utkomstskydd för arbetslösa) 

Barnförhöjning kan betalas till en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning 
som har vårdnaden om ett barn under 18 år. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 8 kap. 2 § 
 
 

1264 Förhöjt rörlighetsunderstöd (lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa) 

Rörlighetsunderstöd betalas med förhöjning, om arbets- eller 
utbildningsplatsen finns på över 200 kilometers avstånd från personens 
faktiska bostad eller den faktiska bostaden före flyttningen på grund av 
arbetet eller den därmed relaterade utbildningen. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 8 kap. 2 § 
 
 

1310 Sysselsättningsstöd (landskapet Åland) Sysselsättningsstöd enligt Ålands landskapslag kan beviljas till en arbetslös 
arbetssökande under 25 år, till en arbetslös arbetssökande över 25 år som 
varit borta från arbetsmarknaden i minst 6 månader och som deltar i 
arbetspraktik, till en arbetstagare som frivilligt övergår till deltidsarbete, om 
arbetsgivaren för en motsvarande tid anställer en arbetslös arbetssökande, 
eller till en arbetslös arbetssökande, som grundar ett företag för att trygga sin 
försörjning. Sysselsättningsstöden kan innefatta en barnförhöjning. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet (2006:8) 49 §, 57 § 
och 61 § 
 
 

1311 Grunddagpenning (landskapet Åland) Grunddagpenning betalas till en arbetslös arbetssökande som uppfyller 
arbetsvillkoret.  Övriga sociala förmåner som beviljats till mottagare av 
grunddagpenning dras i allmänhet av från grunddagpenningen. På Åland 
grundar sig utbetalningen av grunddagpenning på landskapslagen. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
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1361 Anpassningsbidrag (landskapet Åland) Anpassningsbidrag (landskapet Åland); se landskapslagen (2010:7) om 
pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen enligt de 
ändringar som fastställs i 3 § i landskapslagen (2015:67) om ändring av 
landskapslagen om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1362 Förhöjningsdel (arbetsmarknadsstöd) 
(landskapet Åland) 

Under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder kan en förhöjningsdel 
betalas för högst 200 dagar. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2003:71) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1363 Barnförhöjning (arbetsmarknadsstöd) 
(landskapet Åland) 

Arbetslöshetsförmånen förhöjs om man har barn som inte fyllt 18 år att 
försörja. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2003:71) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1312 Förhöjningsdel för grunddagpenning 
(landskapet Åland) 

Förhöjningsdelen för grunddagpenning betalas för tiden för 
sysselsättningsfrämjande verksamhet enligt sysselsättningsplanen eller 
mellan verksamhetsperioder, om tiden mellan perioderna är högst 7 
kalenderdagar. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1313 Barnförhöjning för grunddagpenning 
(landskapet Åland) 

Barnförhöjning för grunddagpenningen betalas till en mottagare av 
grunddagpenning enligt åländska landskapslagen, om mottagaren har 
vårdnaden om ett barn under 18 år. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1314 Arbetsmarknadsstöd (landskapet 
Åland) 

Arbetsmarknadsstöd betalas till en arbetslös arbetssökande som inte uppfyller 
arbetsvillkoret eller vars rätt till arbetslöshetsdagpenning har upphört på grund 
av att maximitiden gått ut och som är i behov av ekonomiskt stöd 
(behovsprövning). På Åland grundar sig utbetalningen av arbetsmarknadsstöd 
på landskapslagen. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om 
utkomstskydd för arbetslösa (2003:71) 
 
 

1315 Förtjänstdel för inkomstrelaterad 
dagpenning 

Den inkomstrelaterade dagpenningen utgörs av en grunddel som är lika stor 
som grunddagpenningen och en förtjänstdel. Förtjänstdelen räknas i regel 
utifrån den förskottsinnehållningspliktiga lönen för minst 26 kalenderveckor 
före arbetslösheten vilka uppfyller arbetsvillkoret. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap.  
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1364 Periodisk ersättning till en tjänsteman En förmån som betalas till en tjänsteman i stället för lön då tjänstemannens 
tjänst har dragits in. Betalningen förutsätter att tjänstemannen är en arbetslös 
arbetssökande. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statstjänstemannalagen (750/1994) och förordning om avgångsbidrag 
(1350/1994)  
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2.19 Ålderspensioner 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1034 Ålderspension (folkpensionslagen) FPA:s ålderspension är ett pensionsslag som hör till folkpensionen och är 
avsett för personer som fyllt 65 år. Åldersgränsen för ålderspension för 
personer som är födda efter år 1965 är bunden till pensionsåldern enligt 
arbetspensionslagarna.  En person som är född före år 1958 kan få 
ålderspension i förtid tidigast från och med den månad som följer efter den 
månad då personen uppnått 63 års ålder. För personer födda 1958–1961 är 
åldersgränsen för förtida ålderspension 64 år. En förtida ålderspension 
betalas permanent minskad. Ålderspension kan under vissa förutsättningar 
betalas utan tidigareläggning till långtidsarbetslösa på basis av s.k. 
tilläggsdagar innan personen uppnått 65 års ålder. En ålderspension kan vara 
senarelagd, om pensionen börjar senare än i början av den månad som följer 
efter den månad då personen uppnått 65 års ålder. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Folkpensionslagen 2 kap. 10 § och 11 § 
 
 

1064 Ålderspension 
(gruppensionsförsäkring) 

En ålderspension för försäkrade som ska betalas utifrån en grupplivförsäkring. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 

1080 Partiell förtida ålderspension 
(lagstadgad arbetspensionsförsäkring) 

En partiell förtida ålderspension som en arbetstagare eller företagare som 
uppnått en viss ålder kan få. Antingen hälften eller en fjärdedel av den influtna 
pensionen kan betalas. Kan också betalas till mottagare av statens 
konstnärsstipendium. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1081 Ålderspension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En pension som en person som uppnått en viss ålder kan få. Kan också 
betalas till mottagare av statens konstnärsstipendium. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
 
 

1082 Förtida ålderspension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

En förtida ålderspension som beviljats innan personens ålderspensionsålder. 
Kan också betalas till mottagare av statens konstnärsstipendium. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
 
 

1087 Deltidspension (lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring) 

Arbetspension som kan fås av en arbetstagare eller företagare som uppnått 
en viss ålder och övergått till deltidsarbete. Kan också betalas till mottagare 
av statens konstnärsstipendium. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om pension för arbetstagare (395/2016) 
▪ Lagen om sjömanspensioner(1290/2006) 
▪ Lagen om pension för företagare (1272/2006) 
▪ Lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
▪ Pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016) 
▪ Lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006) 
▪ Den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i 
lagen om Finlands Bank (214/1998) 
▪ Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar 
om statens pensioner (ÅFS 54/2007) 
▪ Lagen om statens konstnärsstipendier (734/1969) 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1088 Ålderspension (extra pensioner för 
anställda vid utlandsbeskickningar) 

En extra ålderspension som kan betalas till en person som arbetar vid en 
finländsk beskickning, anställts från stationeringslandet och inte är finländsk 
medborgare. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Statsrådets beslut om extra pension till den som anställts i 
arbetsavtalsförhållande i statens tjänst utomlands och som inte är finsk 
medborgare (195/1989) 
 
 

1108 Ålderspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En icke-formbunden ålderspension som betalas utifrån en 
arbetspensionsförsäkring. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1109 Partiell ålderspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En partiell ålderspension enligt pensionskassa eller pensionsstiftelse som 
betalas utifrån en icke-formbunden arbetspensionsförsäkring och som uppgår 
till hälften av ålderspensionen. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1110 Förtida ålderspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

Förtida ålderspension enligt pensionskassa eller pensionsstiftelse som 
betalas utifrån en icke-formbunden arbetspensionsförsäkring. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om försäkringskassor 
▪ Lagen om pensionsstiftelser 
 
 

1111 Förtidspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En frivillig beloppsbaserad tilläggspension som betalas före den egentliga 
pensionsåldern. Beloppet på förtidspensionen motsvarar full invalidpension. 
Reglerna för en pensionsstiftelse eller -kassa kan trygga en förtidspension för 
dess medlemmar, vilken dock betalas av ett livförsäkringsbolag. Inkomsten är 
förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Försäkringsvillkoren 
 
 



Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna 84 (87) 

 

 

 
 

 

Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1258 Ålderspension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

En ålderspension som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av 
arbetsgivaren. En arbetsgivare har en garantiskyldighet vad gäller 
arbetsgivarens direkta tilläggspensionsarrangemang. Arbetsgivaren och 
arbetstagaren kommer överens om den exakta formen på pensionen. 
Pensionen betalas ur betalningssystemet för pensionskassan eller -stiftelsen, 
även om arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna på grund av pensionerna. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
 
 

1259 Tidigarelagd ålderspension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

En tidigarelagd ålderspension som grundar sig på en utfästelse om 
tilläggspension av arbetsgivaren. En arbetsgivare har en garantiskyldighet 
vad gäller arbetsgivarens direkta tilläggspensionsarrangemang. Arbetsgivaren 
och arbetstagaren kommer överens om den exakta formen på pensionen. 
Pensionen betalas ur betalningssystemet för pensionskassan eller -stiftelsen, 
även om arbetsgivaren ansvarar för kostnaderna för pensionerna. Inkomsten 
är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa beskattningssätten för 
inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Avtalet mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
▪ Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
 
 

1346 Ålderspension (landskapet Åland) Ålderspension (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till ålderspension. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 

1347 Förtida ålderspension (landskapet 
Åland) 

Förtida ålderspension (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till förtida 
ålderspension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1348 Partiell förtida ålderspension 
(landskapet Åland) 

Partiell förtida ålderspension (landskapet Åland); den som står i 
offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, 
med i landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt 
till partiell förtida ålderspension. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. 
De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften 
Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 

1349 Deltidspension (landskapet Åland) Deltidspension (landskapet Åland); den som står i offentligrättsligt eller 
privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i landskapslag 
(2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om 
pension för den offentliga sektorn angivna avvikelser, rätt till deltidspension. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa 
riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn 

1356 Ålderspension för ledamöter av 
lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland) 

Ålderspension för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland); förutsättning att ledamotsuppdraget har upphört samt att 
ledamoten har fyllt 65 år. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De 
alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt 
för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1357 Tidigarelagd ålderspension för 
ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen (landskapet 
Åland) 

Tidigarelagd ålderspension för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen (landskapet Åland); en ledamot som inte har fyllt 65 år 
men har en under mandatperioder intjänad pensionstid på minst sju år kan 
beviljas tidigarelagd ålderspension. Inkomsten är förvärvsinkomst i 
beskattningen. De alternativa beskattningssätten för inkomsten (värden för 
uppgiften Skatteplikt för förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 
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Kod Inkomstslagets namn 
 

Förklaring av inkomstslaget 

1358 Förtida ålderspension för ledamöter av 
lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland) 

Förtida ålderspension för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen 
(landskapet Åland); en ledamot har rätt till förtida ålderspension i enlighet med 
de bestämmelser som gäller förtida ålderspension för den som står i 
offentligrättsligt eller privat rättsligt anställningsförhållande till landskapet. 
Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Landskapslag (2010:7) om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och 
landskapsregeringen 

1385 Ålderspension (pensionsförsäkring för 
idrottsutövare) 

Ålderspension i enlighet med Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för 
idrottsutövare. Inkomsten är förvärvsinkomst i beskattningen. De alternativa 
beskattningssätten för inkomsten (värden för uppgiften Skatteplikt för 
förmånen) är: 
▪ Förvärvsinkomst 
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut. 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
▪ Lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) 

1419 Partiell förtida ålderspension (frivillig 
arbetspensionsförsäkring) 

En pensionskassa- eller pensionsstiftelsespecifik delvis tidigarelagd 
ålderspension 
som betalas utifrån en icke-formbunden arbetspensionsförsäkring. Inkomsten 
utgör förvärvsinkomst i beskattningen. Inkomstens alternativa beskattningssätt 
(värden för uppgiften Förmånens skatteplikt) är:  
▪ Förvärvsinkomst  
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 
 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
• Lagen om försäkringskassor 
• Lagen om pensionsstiftelser 

1420 Partiell förtida ålderspension (direkt 
tilläggspensionsarrangemang) 

Delvis tidigarelagd ålderdomspension som baserar sig på en förbindelse till en 
tilläggspension av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har en säkringsskyldighet 
rörande sina direkta tilläggspensionsarrangemang. Pensionens exakta form 
överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Pensionen betalas ur 
pensionskassans eller -stiftelsen betalningssystem, trots att arbetsgivaren 
ansvarar för de kostnader som orsakas av pensionerna. Inkomsten utgör 
förvärvsinkomst i beskattningen. Inkomstens alternativa beskattningssätt 
(värden för uppgiften Förmånens skatteplikt) är:  
▪ Förvärvsinkomst  
▪ Förvärvsinkomst, enbart sjukvårdspremien tas ut 

 
Författningar som ligger till grund för betalningen: 
• Avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren 
• Lagen om skydd för direkta tilläggspensionsarrangemang vid arbetsgivarens 
insolvens 
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3. FÖRKLARING AV POSTER SOM SKA DRAS AV 
 
Kod Inkomstslagets namn 

 
Förklaring av inkomstslaget 

1266 Förskottsinnehållning Förskottsuppbörd där betalaren drar av skatt som beräknats enligt 
förskottsinnehållningssatsen från det belopp som betalas till den skattskyldige. 
Förskottsinnehållningen kan anmälas som ett totalbelopp, även om flera 
inkomstslag anmält. 
 
Författning som ligger till grund för den avdragbara posten: 
▪ Förskottsuppbördslagen 
 
 

1267 Källskatt En slutgiltig skatt som tas ut på en prestation som betalats till en begränsat 
skattskyldig. Den som betalar inkomsten är skyldig att ta ut skatten på 
inkomsten när den betalas. Med specifikationsslaget anmäls endast källskatt 
som tagit ut och redovisats till Finland. Källskatten kan anmälas som ett 
totalbelopp, även om flera inkomstslag anmält. 
 
Författning som ligger till grund för den avdragbara posten: 
▪ Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 
 
 

1268 Källskatteavdrag Ett avdrag som ska göras från det sammanlagda beloppet av den prestation 
som betalats till en begränsat skattskyldig innan källskatten tas ut. När 
källskatt tas ut gör man ett avdrag på 510 euro per månad från det 
sammanlagda beloppet av sådan inkomst för vilken den källskatt som ska tas 
ut är 35 %. Vad gäller inkomst som flutit in under kortare tid än en månad 
uppgår avdraget till 17 euro per dag. Avdraget kan dock inte vara högre än 
inkomsten. Beviljandet av avdraget förutsätter att den skattskyldige visar ett 
källskattekort med uppgift om avdraget för betalaren. 
 
Författning som ligger till grund för den avdragbara posten: 
▪ Lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst 6 § 
 
 

1269 Utmätning Innehållning som görs för betalning av skuld som ska indrivas Det belopp som 
utmäts beräknas utifrån nettoinkomsten. Vid utmätning ska dock ett skyddat 
belopp lämnas kvar för gäldenärens och hans eller hennes familjs försörjning. 
 
Författning som ligger till grund för den avdragbara posten: 
▪ Utsökningsbalken 
 

 


