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2020
2020
Förmånstagare

Sysselsättningsfonden
(vuxenutbildningsförmåner)
Åland *
Arbetslöshetskassorna
Skadeförsäkringsanstalterna
Kommuner och samkommuner
ANM:s förvaltningsområde
Arbetarskyddsmyndigheterna
Statistikcentralen
Olycksfallsförsäkringscentralen
Patientförsäkringscentralen

Utsökningsmyndigheten
* Landskapet Åland och
dess myndigheter och
kommuner

Ett register – ett standardiserat förfaringssätt
•

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande information
om löner, pensioner och förmåner på individnivå

•

Prestationsbetalarna är anmälningsskyldiga och anmäler uppgifterna till inkomstregistret
– i realtid
– enligt betalning
– i enlighet med gemensamt godkända etablerade standarder.

•

Inkomstregistrets uppgift är enkel
– Inkomstregistret sammanställer informationen och förmedlar den vidare till aktörer som
behöver information.
– Inkomstregistret varken bearbetar eller förädlar inmatad information, utan förmedlar rådata.
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Inkomstregistret togs i bruk 1.1.2019
•

Till inkomstregistret anmäls löner och betalningar som betalats 1.1.2019 och
därefter samt korrigeringar av dessa inkomster.

•

Arbetsgivaren anmäler uppgifterna till inkomstregistret:
– Till exempel hushållsarbetsgivare, föreningar och organisationer, husbolag och
alla företag som betalar lön anmäler uppgifter till inkomstregistret.

•

Tidsschemat för anmälan av uppgifter ändras.

•

Löntagaren kan granska sina egna uppgifter i inkomstregistret.
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Vilka dataflöden till Skatteförvaltningen ersätter inkomstregistret?
Från och med år 2019
Vad gäller
arbetsgivarprestationer
ersätts:
Arbetsgivares och prestationsbetalares
- årsanmälan (7801r)
- betalaruppgifter för årsanmälan
- årsanmälan, specifikationen enligt mottagare utan
kostnadsersättningar
- kostnadsersättningar för löntagare
Årsanmälan, prestationer som utbetalas till begränsat
skattskyldiga (7809r)

Deklaration av skatter på eget initiativ (4001r),
arbetsgivaravsnittet
Skattedeklaration av skatter på eget initiativ (4001r),
uppgifter om övriga skatter på eget initiativ, skatteslag 25
”Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller
annat samfund”
Skattedeklaration av skatter på eget initiativ, uppgifter för
övriga skatter på eget initiativ, skatteslag 69 ”Källskatt på
royalties”

23.4.2019

Vad gäller de blanketter
som gäller
internationella
arbetssituationer
ersätts:

Årsanmälningar från och
med år 2020:

Kontrollanmälan (5053a, Anmälan om lön
utan förskottsinnehållning pga.
sexmånadersregeln eller skatteavtal)

Specifikation av pensioner och förmåner
(7803r)

NT2-blankett (5052a, Anmälan om att
förskottsinnehållning inte verkställs i
Finland - arbete utomlands).

Specifikation över retroaktiva pensioner
(7807r)

NT1-blankett (6134a, Anmälan om att
förskottsinnehållning verkställs i Finland då
arbetet utförs i ett annat nordiskt land)

Ersättningsdagar för arbetslösa
(VSKORVPV)

Anmälan om uthyrd arbetstagare (6147a,
Anmälan om uthyrd arbetstagare, med
arbetsgivare och lönebetalare utomlands)

Årsanmälan för begränsat skattskyldiga
(7809r) vad gäller förmånernas skatteslag

Vilka dataflöden från andra användare ersätter
inkomstregistret?
•

Från och med år 2019 ersätter inkomstregistret
– års- och månadsanmälningar för arbetspensionsanstalter
– årsanmälningar till Sysselsättningsfonden (TVR)
– årsanmälan för arbetsolycksfallsförsäkring

•

Inkomstregistret ersätter också löneutredningar och löneintyg som begärs av
arbetsgivare och inkomsttagare, om kompletterande uppgifter anmäls.

•

Information som lämnats till inkomstregistret utnyttjas bl.a. för beräkning av
förmåner, bestämning av kundavgifter och för övervakning som utförs av olika
myndigheter samt för statistikföring.
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Vad ändrades i och med
inkomstregistret?

Centralt i förfarandet
•

Till inkomstregistret anmäls betalningar som betalats 1.1.2019 och senare samt
korrigeringar anknutna till dem.
–

Prestationer som betalats under år 2018 och dessförinnan ska liksom tidigare anmälas separat till
respektive myndighet.

•

Uppgifter som lämnats in till inkomstregistret förvaras i inkomstdatasystemet i 10 år,
vilket motsvarar den tid som arbetsgivarna är skyldiga att förvara sin lönebokföring.

•

Inkomstregistret skapar inga nya åtkomsträttigheter.
–
–

•

Alla uppgifter i inkomstregistret är inte fritt tillgängliga för alla.
Lagstiftningen anger vilka uppgifter en användare får se eller använda.

Med en anmälan anges uppgifter till olika myndigheter.
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Ändringar i förfarandet
•

Skatteförvaltningens, arbetspensionsanstalternas, Sysselsättningsfondens och olycksförsäkrares årsanmälningar och olika
månadsuppgifter relaterade till löner slopas.
–
uppgifterna anmäls till inkomstregistret, varifrån de överförs till respektive myndigheter enligt deras åtkomsträttigheter

•

Uppgifterna anmäls enligt inkomsttagare.
–
en anmälan om löneuppgifter per arbetstagare

•

En anmälan om löneuppgifter innehåller en betalningsdags uppgifter.
–

•

förskottsinnehållning anmäls inte separat

Rytmen för anmälan av löneuppgifter förändras.
–
–

de som hör till arbetsgivarregistret lämnar in uppgifterna inom fem dagar från betalningsdagen
•
betalningsdag = lönedag
hushåll lämnar in i uppgifter i allmänhet månatligen.

•

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift anges på arbetsgivarens separata anmälan.
–
arbetsgivaren lämnar in en anmälan en gång i månaden

•

Naturaförmåner anmäls på ett nytt sätt.
–

även om ersättning debiterats för naturaförmåner ska förmånens hela belopp lämnas in
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Vad påverkas inte av inkomstregistret?
•

Inkomstregistret påverkar inte betalningsskyldigheter eller penningflöden.
Ändringen gäller endast anmälan.

•

Inkomstregistret fastställer inte när lönen ska betalas.

•

Inkomstregistret ändrar inte lönebokföringen, och inte heller de plikter som
gäller förvaring av bokföringen.

•

Inkomstregistret avskaffar inte löneuträkningen.

•

Inkomstregistret avskaffar inte inlämnandet av inkomstskattedeklarationen.
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Vad innebär inkomstregistret för medborgarna?
•

Inkomstregistret ger inte upphov till nya förpliktelser för inkomsttagare.

•

Inkomsttagare kan se alla personliga inkomstuppgifter i inkomstregistrets
e-tjänst.
–

–
–

•

Uppgifter om löner, pensionsinkomster och utbetalda förmåner är i fortsättningen lättillgänglig i
realtid på ett och samma ställe.
Inkomsttagaren behöver i fortsättningen inte längre lämna de inkomstuppgifter som anmälts till
inkomstregistret till inkomstregistrets informationsanvändare, t.ex. till FPA eller en
arbetslöshetskassa.
Inkomstregistret ger för första gången inkomsttagaren en helhetsbild i realtid om hans eller hennes
löne- och förmånsuppgifter.

Också ett hushåll ska anmäla de löner som det betalat till
inkomstregistret.
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Vilka uppgifter ska man anmäla till inkomstregistret?
•

Till inkomstregistret anmäls:
– Löner, arvoden, naturaförmåner och övriga förvärvsinkomster, såsom
arbetsersättningar
– Ersättningar för resekostnader, även om ingen penninglön betalas
– Löneförskott
– Vissa uppgifter om inkomsttagare och betalare

•

Till inkomstregistret anmäls inte:
– Rese- och logiersättningar som arbetsgivaren betalat utifrån verifikat, såsom
resebiljetter eller hotellräkningar
– Stipendier, fackavgifter och arbetslöshetskassors avgifter
– Företagares arbetsinkomst, om företagaren är försäkrad enligt pensionslagen för
företagare eller för jordbruksföretagare
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Flera kanaler kan användas för att anmäla uppgifter till
inkomstregistret

Uppgifterna överförs direkt
från
löneadministrationssyste
met till inkomstregistret.
- Ingen separat inloggning vid
anmälningstidpunkten.
- Inkomstregistret har
integrerats i
löneadministrationssystemet.
- Hämtning av certifikat är en
förutsättning för användning av
gränssnittet.
- t.ex. tjänsten Palkka.fi

Uppgifterna kan laddas upp
som filer.
- Kräver en separat inloggning
i inkomstregistrets e-tjänst
- Logga in med Suomi.fiidentifiering
- Inget certifikat behövs
- En person med
firmateckningsrätt ska
befullmäktiga övriga
användare i inkomstregistrets
roller.

Uppgifterna anges
manuellt.
- Kräver en separat
inloggning i
inkomstregistrets e-tjänst
- Logga in med Suomi.fiidentifiering
- Inget samband med
löneadministrationssystem
et
- Inget certifikat behövs

Uppgifterna lämnas in på
pappersblankett
- Av särskild orsak.
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Anmälningar till inkomstregistret
•

Datainnehållet är indelat i två anmälningar:
1. Anmälan om löneuppgifter
• Obligatoriska uppgifter (O)
• Kompletterande uppgifter (F)
–
–

Kompletterande inkomstslag
Övriga kompletterande tilläggsuppgifter

2. Arbetsgivarens separata anmälan
• Uppgifter som inte anmäls med anmälan om löneuppgifter
•

Lönernas datainnehåll har byggts upp tillsammans med informationsanvändare och producenter. Varje uppgift i inkomstregistret behövs av någon användare, dvs. det finns
ingen onödig information.
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Grundläggan
de uppgifter
/
kontaktuppgifter
Uppgifter
om
anställning

Inkomstslag
som anmäls
separat

Löner/förvärvsinkomster

Poster som
ska dras av
från
inkomsterna

Uppgifter om
försäkringar

Anmälan om
löneuppgifter

Till inkomstregistret lämnas in
uppgifter
relaterade till
lönebetalningstransaktioner
såsom
•
•
•
•
•

penninglöner
naturaförmåner
kostnadsersättningar
förskottsinnehållningar
de uttagna försäkringsavgifterna.

Dessutom inlämnas
uppgifter om
anställningsförhållande,
försäkringar och frånvaro.
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Arbetsgivarens separata anmälan
•

Information som ska ges i anmälan:
1.

Uppgiften Ingen lönebetalning
•

2.

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp)
•

3.

En regelbunden arbetsgivare som är införd i förskottsuppbördsregistret ska anmäla månatligen om
ingen löneutbetalning förekommer.
Betalaren anmäler beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som uträknats utifrån de löner
som betalats under den aktuella månaden.

Avdrag från arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift
•

Avdrag som betalaren gör på eget initiativ från sjukförsäkringsavgifter.

•

Uppgifterna lämnas in månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som
följer efter utbetalningsmånaden.

•

För hushåll (tillfällig arbetsgivare) är gränsen för inlämnande av uppgifter 1 500 euro.
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Korrigering av uppgifter
•

Prestationsbetalaren ansvarar för riktigheten hos och korrigeringen av de uppgifter
som lämnas in till inkomstregistret.

•

I huvudsak korrigeras uppgifterna genom att ersätta den tidigare anmälan. En del
ska dock korrigeras genom att makulera den gamla anmälan och genom att lämna in
en ny anmälan.

•

Vad gäller korrigering av uppgifter ska bl.a. ändringen av anmälan av prestationer till för
högt belopp beaktas.
Läs mera:
– Webbseminarium 8.5.2018 Inkomstregistret: Korrigering av uppgifter
– webbsidan inkomstregistret.fi
• Korrigering av uppgifter i inkomstregistret

•
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Inkomstregistrets e-tjänst
Inloggning i tjänsten

Inkomstregistrets e-tjänst
inkomstregistret.fi
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Inloggning i tjänsten
•

Inloggningen sker med
– bankkoder,
– mobilcertifikat eller
– certifikatkort.

•

Utländska företag och utländska företagens utländska representanter
(fysiska personer) identifierar sig i inkomstregistrets e-tjänst med Katsokoder.

21

Vem kan uträtta ärenden för företaget i
inkomstregistret?
•

Man kan sköta ärenden i inkomstregistrets e-tjänst för företagets eller
organisationens räkning, ifall
– personen har någon av de organrollern som syns på följande sida i
handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS)
för företaget eller organisationen i fråga eller
– personen har fått en elektronisk fullmakt att i inkomstregistrets e-tjänst
verka i företagets eller organisationens namn.

23.4.2019

Inkomstregistrets organroller
• På ett företags vägnar kan ärenden uträttas av:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

Verkställande direktör
Verkställande direktörens ställföreträdare
Vice verkställande direktör
Styrelseordförande
Styrelseledamot
Utredningsman
Disponent
Heltidsanställd disponent
Näringsidkare
Ansvarig bolagsman (Kb)
Bolagsman (Öb)
Befullmäktigad
Prokurist med ställning som ”befullmäktigad”

Katso-huvudanvändare

23.4.2019

Inkomstregsitrets e-tjänst
Fullmakter

Vem kan sköta ärenden i
inkomstregistrets e-tjänst?
•

Ärenden kan skötas för ett företags, en organisations eller en privatpersons
räkning om anmälaren har beviljats en elektronisk fullmakt av
– företag eller organisation
• fullmaktsgivaren kan vara en representant för ett företag eller en
organisation
• den befullmäktigade kan vara ett företag eller en person

– person
• fullmaktsgivaren kan vara en person
• den befullmäktigade kan vara en person eller ett företag

•

Företagets eller organisationens representant eller en person kan också
sköta ärenden i eget namn i inkomstregistrets e-tjänst.
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Befullmäktigande för inkomstregistrets etjänst
• Befullmäktigandet sker i tjänsten Suomi.fi-fullmakter eller i vissa
situationer i Katso-tjänsten.
• Med hjälp av fullmakten kontrollerar inkomstregistret rätten att sköta
ärenden för andra personers och företags/organisationers räkning.
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Exempel på fullmakter
•

Fullmaktstyper
– Fullmakt mellan två personer: en person befullmäktigar en annan person
att se sina inkomstuppgifter.
– Fullmakt mellan en person och ett företag: en privatperson har t.ex.
anställt en barnskötare och vill att en bokföringsbyrå sköter anmälningarna
om löneuppgifter.
– Fullmakt mellan två företag: ett småföretag har befullmäktigat en
bokföringsbyrå eller en motsvarande aktör.
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Fullmaktskoder
•

Användningen av inkomstregistrets e-tjänst administreras med
fullmaktskoder:
– Anmäla löneuppgifter
– Granska löneuppgifter

•

Befullmäktigande som krävs för skötseln av ärenden sker på
https://suomi.fi/valtuudet eller https://yritys.tunnistus.fi.
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Användning av e-tjänsten

Användning av e-tjänsten
•

Det är rekommenderbart att använda webbläsaren Google Chrome för
inkomstregistrets e-tjänst.
– Med andra webbläsare är det möjligt att det förekommer störningar eller så
fungerar inte tjänsten korrekt till alla delar.

•

Info-knapparna handleder och hjälper i e-tjänsten.

23.4.2019

32

Anmälningar i e-tjänsten
•

I e-tjänsten har innehållet i anmälan om löneuppgifter delats upp i mindre helheter:
– Anmälan om löneuppgifter
• löneuppgifter
• internationella situationer
• etableringsanmälan för hyrd arbetstagare
– Arbetsgivarens separata anmälan

•

Anmälan om löneuppgifter som getts via gränssnittet visas delade enligt samma
princip i e-tjänsten.

•

I laddningstjänsten kan du ladda upp material för alla de företags räkning, för vilka
du har fullmakter att agera.
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Inlämnande av anmälan i e-tjänsten
•

Betalarens anmälningsreferens skapar en anmälningsreferens för dig om du
inte vill ange en referens.
– Anmälningsreferensen skapas slumpmässigt.

•

Alla kundnummer ska matas in i den form som de finns på riktigt.
– Det är viktigt att mata in små bokstäver, stora bokstäver och streck i FO-numret
på rätt sätt.

•

När du gör en anmälan kontrolleras uppgifterna efter sändningen, och du ser
eventuella fel eller brister i sändningsfönstret.
– Av behandlingsresponsen framgår fel och brister i laddningstjänsten och i
gränssnittet.
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Inlämnande av anmälan
•

Tillgängligheten underlättas av att de mest typiska uppgifter som ska ges är
synliga i anmälan, medan en del uppgifter finns under den expanderbara
menyn.
– Var noggrann med att du ger alla uppgifter som behövs.

•

Uppgifterna matas in genom att med musen klicka på det datafält som ska
lämnas in, då det aktiveras.
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Inlämning av anmälan
•

I listrutan hittar du de
koduppsättningar som används i
inkomstregistret.

•

Du kan mata in ett kodvärde eller en
uppgift i listrutan, då det blir lättare att
hitta rätt kod.

23.4.2019
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Inlämnande av anmälan
•
•

Vyn förhandsgranskning före sändningen underlättar hanteringen av anmälan.
– Kontrollera noggrant att du lämnat in alla uppgifter som behövs.
Du kan också ge en ny anmälan utgående från de uppgifter som du har gett
tidigare.
– Med funktionen Använd som grund kan du använda en anmälan som du lämnat
in tidigare som grund för en ny anmälan.
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Användningen av laddningstjänsten
•

Du kan nå laddningstjänsten via knappen i Startmenyn.

•

I samband med uppladdningen av filen granskas rättigheterna att lämna in
uppgifter.
Du kan ladda flera filer på samma gång.
– E-tjänsten redogör dock för hur uppladdningen av varje fil framskrider.
Efter uppladdningen får du en behandlingsrespons.
– Meddelandet redogör bl.a. för eventuella fel.
– Det handlar om ett tekniskt meddelande.

•
•

23.4.2019
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Att söka inlämnad anmälan
•

En inlämnad anmälan syns på sidan Inlämnade anmälningar om en stund.

•

Anmälningar söks alltid efter att företag eller organisation har valts.
– Välj i startmenyn det företag eller den organisation som du företräder, och gå till
de anmälningar som getts.

•

Du kan i e-tjänsten söka anmälningar som sänts genom vilken kanal som helst.

•

Som sökvillkor ska användas minst ett tidsintervall.
– Tidsintervallen kan gälla t.ex. betalnings- och anmälningsdag eller
intjäningsperiod.
– Det finns ett flertal preciserande sökalternativ i bruk.
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Att söka inlämnad anmälan
•

Som resultat av en sökning ser du alltid först en sammandragsvy, där du kan
närmare granska enskilda anmälningar.
– I sammandragsvyn ser du sammandragsuppgifterna om sökresultaten, t.ex.
antalet anmälningar och de belopp som anmälts för olika inkomstslag.

•

När du söker anmälningar ska du kontrollera att villkoren för tidigare sökningar
inte har blivit kvar i sökfönstret.
– När du går över till en ny sökning finns sökvillkoren för den föregående
sökningen alltid färdigt valda. Töm sökvillkoren innan du gör en ny sökning.
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Korrigering av anmälan
•

Du kan också korrigera anmälningar som lämnats in via gränssnittet i e-tjänsten.

•

Sök den anmälan som ska korrigeras och välj Korrigera.
– Anmälan öppnas som grund för korrigeringen.
– Kom ihåg de situationer där uppgifter
korrigeras genom makulering.

•

Observera att en del av uppgifterna i anmälan kan finnas dolda under den expanderbara
menyn. Du får fram uppgifterna genom att välja "Visa närmare uppgifter".

•

Kontrollera den korrigerade anmälan i förhandsgranskningsvyn innan du sänder den för att
försäkra dig om att du säkert har gett alla uppgifter som behövs.
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Beställning av rapport
•

Välj den rapport du vill beställa.

•

Med uppgiften Underorganisation
kan du begränsa uppgifterna i
rapporten inom organisationen.

•

Den beställda rapporten finns i
pdf-format på sidan Beställningar.
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Kom ihåg detta!
•

För varje utbetalad lön eller annan förvärvsinkomst lämnas in anmälan om
löneuppgifter till inkomstregistret.

•

Inkomstregistret gäller endast anmälan av utbetalade löner och andra
förvärvsinkomster. Anvisningar för utbetalning av arbetstagarens lön hittar du
exempelvis på Skatteförvaltningens, arbetspensionsanstalternas och
Sysselsättningsfondens webbplatser.

•

Det finns ingen nedre gräns i euro för uppgifterna som ska anmälas till
inkomstregistret, utan alla löneuppgifter ska anmälas oberoende av beloppet.

•

Också löner som betalats till minderåriga ska anmälas till inkomstregistret.

43

Anvisningar och handledning
• Kundanvisningar

• Vanliga frågor om
inkomstregistret
• Webbseminarier
• YouTube-videor

23.4.2019
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Chatt och telefon

23.4.2019

•

Chatten och telefontjänsten
betjänar
– vardagar kl. 9–16.15

•

Du får hjälp i frågor som hänför
sig till anmälandet.

•

I substansfrågor ska du kontakta
rätt myndighet.

45

inkomstregistret.fi

