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Hur anmäls uppgifterna till inkomstregistret?
Tekniskt gränssnitt
Inkomstregistrets e-tjänst
Pappersblankett
Anmälan av uppgifter per telefon eller på annat
sätt
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Användning av e-tjänster är
en grundläggande
förutsättning
Uppgifterna kan lämnas in
med en pappersblankett
endast av särskilda skäl. Obs.
inte möjligt med förmåner!
Anmälningar lämnas in
formbundet, uppgifter kan inte
anmälas till exempel per
telefon.

Vad innebär inkomstregistret för medborgarna?
Inkomsttagaren kan kontrollera sina egna inkomstuppgifter i inkomstregistret
• Löneuppgifter om inkomsttagare, uppgifter om pensionsinkomster samt
uppgifter om utbetalda förmåner är i fortsättningen lätt tillgängliga på ett och
samma ställe, i realtid via e-tjänsten.
– Inkomsttagaren behöver i fortsättningen inte längre lämna in de
inkomstuppgifter som anmälts till inkomstregistret till inkomstregistrets
informationsanvändare, till exempel till FPA eller en arbetslöshetskassa.
– Från inkomstregistret är det möjligt att beställa ett inkomstregisterutdrag
över egna inkomster.
Inkomstregistret ger inte upphov till nya plikter för inkomsttagare.
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Anmälan om förmånsuppgifter
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Allmänt om anmälningsförfarandet

Att anmäla uppgifter med anmälan om
förmånsuppgifter
Idén med inkomstregistret är att betalaren kan sköta sina skyldigheter
gentemot de olika informationsanvändarna med en och samma anmälan.
– Anmälan lämnas in separat för varje inkomsttagare.
– I en anmälan lämnas in information om en inkomsttagare för en betalningsgång.
– Prestationsbetalaren anmäler inkomsttagares uppgifter till inkomstregistret alltid när
prestationer betalas ut. -> Uppgifterna ska anmälas inom fem dagar från
betalningsdagen.
– Med samma anmälan är det möjligt att anmäla flera inkomstslag för samma
inkomsttagare.
– Även om flera inkomstslag anmäls, kan de poster som ska dras av från prestationen
anmälas som ett totalbelopp som gäller alla inkomstslag.
– Samma material kan innehålla anmälningar om enbart en betalningsdag.
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Att anmäla uppgifter med anmälan om
förmånsuppgifter
Prestationsbetalaren anmäler inkomsttagares uppgifter till inkomstregistret
alltid när prestationer betalas ut.
– Anmälan om förmånsuppgifter kan lämnas in endast av förmånsbetalaren
(begreppet ställföreträdande betalare används inte för förmåner).
Prestationsbetalaren ser de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret.

Till inkomstregistret anmäls pensioner och förmåner som betalats ut 1.1.2021
och därefter samt korrigeringar av dessa inkomster.
Uppgifter som lämnats in till inkomstregistret förvaras i inkomstdatasystemet
i 10 år.
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Uppgifter som omfattas av
anmälningsskyldigheten
•

•

Största delen av de förmånsuppgifter som anmäls är obligatoriska och ska
alltid ingå i varje material.
Uppgifternas obligatoriska karaktär beskrivs närmare i schemat för anmälan
om förmånsuppgifter.
•

•
•

De obligatoriska uppgifterna motsvarar i huvudsak de uppgifter som Skatteförvaltningen för
närvarande samlar in, men uppgifter om förmånsinkomster samlas även in för
användningsändamålen hos andra informationsanvändare.

Dessutom anmäls uppgifter som behövs för att verkställa och samordna
olika förmåner.
När det gäller förmåner som hänför sig till placeringsverksamhet anmäls
endast sådana prestationer som baserar sig på försäkringsavtal.
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Uppgifter som omfattas av
anmälningsskyldigheten
Till inkomstregistret anmäls en stor del av de finländska förmånerna och så gott som alla
pensioner.
• Ca 390 inkomstslag från och med 2021.

Förmåns- eller pensionsbetalare som fastställts i inkomstregisterlagen ska till inkomstregistret
anmäla
• skattepliktiga förmåner och pensioner
• förmåner och pensioner som påverkar FPA:s grundläggande utkomststöd
• prestationer som betalaren är skyldig att anmäla till Skatteförvaltningen med stöd av lagen
om skatt på arv och gåva (28 a §).
Vidare anmäls uppgifter om förmåner och pensioner bl.a. för regresshantering.
Sådan skattefri inkomst som inte påverkar utkomststödet anmäls inte till inkomstregistret
bortsett från några undantag.
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Uppgifter som omfattas av
anmälningsskyldigheten
Dessutom ska följande inkomster eller prestationer anmälas till
inkomstregistret:
• ersättning för personskada enligt skadeståndslagen, med undantag för
ersättningar för nödvändiga sjukvårdskostnader och andra nödvändiga
kostnader
• avkastning av kapitaliseringsavtal
• förluster som beror på beskattningen av vissa placeringsformer, såsom
förluster för sparlivförsäkringar, kapitaliseringsavtal och tidsbundna
pensionsförsäkringar.
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Uppgifter som omfattas av
anmälningsskyldigheten
Informationsinnehållet omfattar ännu inte alla informationsbehov relaterade till förmånsinkomster.
Detta beaktas i utvecklingen av inkomstdatasystemet.
T.ex. följande lämnas utanför inkomstregistret:
•
•
•
•
•
•
•
•

skattefria förmåner samt förmåner som inte
påverkar utkomststödet
sjukdomskostnader och kostnadsersättningar
avtal om långsiktigt sparande (kapitaliseringsavtal
anmäls emellertid till inkomstregistret)
prestationer av känslig karaktär (bl.a.
strejkunderstöd, handikappstöd och utkomststöd)
stipendier, bidrag, belöningar
ersättningar för materiella skador
borgen för studielån och servicesedlar (dessa utgör
inte penningprestationer)
uppgifter som används endast av
informationsproducenten.
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Gruppen av pensioner och förmåner som ska
anmälas till inkomstregistret avgränsas också
av begreppet förmånsbetalare
•

De aktörer som är skyldiga att anmäla de
prestationer som de betalat ut men inte omfattas av
begreppet betalare (till exempel privatpersoner)
anmäler inte pensioner och förmåner till
inkomstregistret, utan direkt till den behöriga
myndigheten.

Förmånsbetalare
Förmånsbetalare
•
en offentlig- eller privaträttslig juridisk person, som har
en i Finlands lag föreskriven ställning som betalare av
förmåner, pensioner eller därmed jämförbara
prestationer och
•
vars verksamhet som betalare av dessa prestationer
enligt bestämmelserna ska övervakas av en finländsk
myndighet såsom Finansinspektionen
•
kan även vara en motsvarande utländsk aktör som har
ett fast driftställe i inkomstbeskattningen i Finland
•
är skyldig att använda inkomstdatasystemet för
anmälningarna.
Anmälan om förmånsuppgifter ersätter de anmälningar om
förmåns- och pensionsbetalningar som betalaren för
närvarande lämnar in till Skatteförvaltningen.
•
Anmälan om förmånsuppgifter kompletterar andra
informationsskyldigheter men ersätter dem inte.
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Från och med 2021 är producenter av
förmånsinformation bland annat:
Ålands landskapsregering
Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
pensionsanstalterna
pensionskassor och -stiftelser
livförsäkringsbolagen
UF-centret
FPA
kommunerna och Ålands landskapsregering
trafikförsäkringsbolagen
läroanstalter som betalar dagtraktamente eller
familjeunderstöd
Patientförsäkringscentralen
Försvarsmakten
Finska Ömsesidiga Läkemedelsskadeförsäkringsbolaget
Arbetstagarnas grupplivförsäkringspool (TVK)
olycksfallsförsäkrare
Sysselsättningsfonden (vuxenutbildningsförmåner)
arbetsgivare som betalar ekonomiskt understöd
arbetslöshetskassorna
olycksfallsförsäkringsbolagen
Statskontoret

Inkomsttagare och ställföreträdande mottagare
Inkomsttagare
•
fysiska personer, dödsbon och juridiska personer till vilka en i inkomstregisterlagen avsedd prestation
•
•

har betalats eller förmån i annan form än pengar getts
en förmånstagare är alltid en fysisk person eller ett dödsbo.
en förmånstagare kan också vara ett utländskt dödsbo som i beskattningen betraktas som ett samfund.

Ställföreträdande mottagare

•
•
•
•

prestationsmottagare till vilken förmånen eller en del av förmånen betalas i stället för till den
egentliga förmånstagaren.
anmäls bland annat i regressituationer och i situationer där inkomsten för förmånstagaren i sin
helhet eller delvis betalas till en annan mottagare
i anmälan om förmånsuppgifter kan den ställföreträdande mottagaren vara bl.a. FPA,
Sysselsättningsfonden, en arbetspensionsanstalt, ett skadeförsäkringsbolag eller en arbetsgivare.
också förmånsbetalaren själv kan vara ställföreträdande mottagare.
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Om tidsfristerna
Huvudregeln
– Enligt huvudregeln ska uppgifterna anmälas senast på den femte
dagen efter betalningsdagen.
– Om en förmån har betalats ut på förhand, ska varje prestation anmälas
enligt den betalningsdag då den har varit tillgänglig för inkomsttagaren.
– De utbetalda prestationerna kan anmälas till inkomstregistret tidigast 45
dagar före betalningsdagen.
• Värdena för start- och slutdatumet för prestationers intjäningsperiod har inte
begränsats, och även en prestation som hänför sig till långt in i framtiden
kan anmälas, om den betalas ut inom de närmaste 45 dagarna.
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Om tidsfristerna
Ogrundad förmån
• Information om en ogrundad förmån ska lämnas in senast inom en månad efter att ett
samtycke av parten till återkrav av förmånen fåtts eller då ett beslut om undanröjande av ett
felaktigt förmåns- eller ersättningsbeslut getts.
Återkrav
• Uppgift om återbetalda belopp ska lämnas in senast på den femte dagen efter den dag då
information om betalningen av återkrävt belopp, dess betalare och på vilken förmån
betalningen anknyter till har erhållits och återkravet har kunnat hänföras i förmånsbetalarens
eget system.
Ställföreträdande mottagares kompletterande uppgift
• En förmånsbetalare som är en ställföreträdande mottagare ska lämna in kompletterande
uppgifter till en tidigare inlämnad anmälan utan oskäligt dröjsmål och senast inom en månad
efter den dag då information om betalningen av prestationen, dess betalare och på vilken
pension eller annan förmån betalningen anknyter till har erhållits.
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Övergångsperiod 2021
Övergångsperioden tillämpas på påförande av förseningsavgifter vid anmälan av
förmånsuppgifter
•
Övergångsperioden för förseningsavgiften gäller anmälningar av före 1.1.2022 betalda
prestationer eller utförda återbetalningar.
Övergångsperiod för korrigering av uppgifter
•
Till inkomstregistret anmäls enbart förmåns- och pensionsinkomster som betalats ut tidigast
01.01.2021 samt korrigeringar av dessa.
– Korrigeringar av inkomstuppgifter som hänför sig till tiden före 2021 anmäls direkt till
informationsanvändarna.
– Återkrav och regressavdrag som görs 1.1.2021 eller därefter anmäls till inkomstregistret
även om den ursprungliga inkomsten betalats ut före år 2021.
Övriga planerade övergångsperioder för projektet slopades då införandet av uppgifter om
pensioner och förmåner sköts upp till 2021.
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Om påföljdsavgifter
Påföljdsavgifter kan påföras för försummelse av anmälningsskyldigheten.
– Skatteförvaltningen är den enda myndigheten som påför påföljdsavgifter som gäller anmälningar till
inkomstregistret.
Som påföljdsavgift för en anmälan som lämnas in för sent till inkomstregistret påförs en
förseningsavgift enligt lagen om inkomstdatasystemet.
Förseningsavgiften påförs utifrån de uppgifter som den anmälningsskyldige anmäler för sent till
inkomstregistret.
– påförs utifrån de uppgifter som ska ges för en kalendermånad
– påförs enbart för försenad anmälan av obligatoriska uppgifter
– påförs, om uppgifterna om prestationer som betalats ut under kalendermånaden anmäls senare än
de senast ska anmälas i fråga om transaktionerna den sista dagen i den aktuella månaden.
Bestämmelserna om påföljderna av försummelse i skattelagarna gäller inte skattefria förmåner.
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Om påföljdsavgifter
Förseningsavgiften består av två delar:
1. Den dagspecifika delen av förseningsavgiften
–
–

En dagspecifik förseningsavgift påförs till ett belopp på 3 euro för varje försenad dag fram till dess
att uppgifterna anmäls till inkomstregistret.
På försenade anmälningar om betalningar som ska anmälas enligt utbetalningsmånad påförs en
dagspecifik förseningsavgift för högst 45 dagar, det vill säga högst upp till 135 euro.

2. Den del som bildas utifrån det belopp som anmälts för sent
–

Om utbetalningsmånadens första anmälan lämnas in mer än 45 dagar för sent, är
förseningsavgiften 135 euro, på vilken man påför 1 procent av beloppet på den skattepliktiga
utbetalning (eller den pensionsgrundande arbetsinkomst som anmälts för sent, beroende på vilket
som är högre).

Förseningsavgiften är högst 15 000 euro per kalendermånad.
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Påföljder av korrigeringar av förmåner
Uppgifter som gäller en utbetalningsmånad och getts inom tidsfristen kan rättas
eller kompletteras inom 45 dagar utan påföljdsavgifter.

– Om förmånsuppgifter för betalningsmånaden rättas mer än 45 dagar efter den
föreskrivna tiden, påförs en förseningsavgift på 1 procent av det skattepliktiga
belopp som anmälts för sent.
– En förseningsavgift påförs emellertid inte om den skattepliktiga prestationen med
anledning av korrigering med en ersättande anmälan inte ändras till ett högre
belopp än vad som anmälts tidigare.
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Dataflöden som ersätts
Från och med år 2021 ersätter anmälan
om förmånsuppgifter följande
årsanmälningar:
•
•

•
•

årsanmälan, specifikation över retroaktiva
pensioner (VSTAKELE)
årsanmälan om ersättningsdagar för
arbetslösa (VSKORVPV)
årsanmälan av kontaktpersonen för en
pensions- och förmånsbetalare (VSELVYHT)
försäkringsuppgifterna i lagen om skatt på arv
och gåva (E).
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Anmälan om förmånsuppgifter ersätter
delvis följande årsanmälningar:
•
•
•

prestationer som betalats till en begränsat
skattskyldig (VSRAERIE)
deklaration av skatter på eget initiativ
årsanmälan om pensioner och förmåner
(VSELERIE).

Dataflöden som ersätts
Utländska betalare av pensioner och övriga förmåner omfattas inte av lika omfattande
informationsskyldigheter som utländska arbetsgivare.
•
Inkomstuppgifterna ska på motsvarande sätt som vid nuvarande anmälningsförfarande alltid i
internationella situationer anmälas till inkomstregistret då förmånsbetalaren skulle vara skyldig att lämna
in uppgifter till Skatteförvaltningen.
En finländsk förmånsbetalare ska anmäla samma uppgifter om en inkomsttagare som är bosatt i
utlandet som för en inkomsttagare som är bosatt i Finland.
•
Uppgifterna ska anmälas även om prestationer som betalats till begränsat skattskyldiga.
•
Prestationer som betalats ut både till allmänt skattskyldiga och för begränsat skattskyldiga inkomsttagare
anmäls med anmälan om förmånsuppgifter.
•
Betalda prestationer till en begränsat skattskyldig person ska anmälas oberoende av om betalningen
omfattas av källskatt eller förskottsinnehållning eller om inkomsttagaren är försäkrad i Finland.
•
För begränsat skattskyldiga inkomsttagare ska hemviststatens skattenummer (TIN) anges, om det är
känt. Dessutom ska man alltid anmäla denna adress i hemviststaten och hemviststatens landskod.
•
Grunden för den pension som betalats till den begränsat skattskyldige ges i tilläggsuppgifterna om
inkomstslaget, om inkomsttagaren är begränsat skattskyldig mottagare av lagstadgad pension.
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Om användning av förmånsuppgifter
•

Uppgifter om pensioner och andra förmåner får användas av alla
informationsanvändare som avses i lagen inom ramen för sina åtkomsträttigheter.

•

Inkomstregistrets förmånsuppgifter används bland annat för följande ändamål:
– verkställande av beskattning
– beviljande av grundutkomststöd
– avgörande av ersättningsärende
– utredning av regressindrivning
– vid fastställande av förmånsrätten och främjande vid sammanjämkning
– upptäckt av förhindrande förmåner
– identifiering av förmånstider
– statistik
– fastställande av och beslut om klientavgifter
– forskning.
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Innehåll och struktur i anmälan om
förmånsuppgifter
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Innehållet i anmälan om förmånsuppgifter
•

Datainnehållet har byggts upp tillsammans med informationsanvändare och producenter.
• Varje uppgift i inkomstregistret behövs av någon användare, dvs. det inte finns
någon onödig information.
Uppgifter i anmälan –
Uppgifterna i materialet
inkomsttagare
• Kontaktpersoner för materialet
• Uppgifter om inkomsttagaren
• Betalningsdag eller annat
anmälningsdatum
• Inkomsttagarens identifierare
• Uppgifter om betalaren
• Grundläggande uppgifter om
• Betalarens identifierare
inkomsttagaren
• Grundläggande uppgifter om betalaren
• Inkomsttagarens adress
• Betalarens adress
• Internationella situationer
• Betalarens underorganisationer
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Innehållet i anmälan om förmånsuppgifter
Flera inkomstslag kan anmälas i samma
anmälan.

Uppgifter i anmälan – inkomstslag
• Uppgifter om inkomstslag
• Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
• Intjäningsperiod
• Förmånsenhet
• Tilläggsuppgifter om inkomstslaget
• Tilläggsuppgifter om
återbetalningen

Kod för inkomstslag
Inkomstslaget har ändrats, ny kod för inkomstslaget
Beloppet på inkomstslaget
Skatteplikten för förmånen
Engångsersättning
Ogrundad förmån
Återkrav
Återbäring på eget initiativ
Dröjsmålsförhöjning
Regress
Rättelse av betalning
Påverkar inte beskattningen

Med intjäningsperiod avses den tidsperiod
under vilken inkomsten influtit. Uppgiften är
obligatorisk.
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Innehållet i anmälan om förmånsuppgifter
Uppgifter i anmälan – inkomstslag, uppgifter om
försäkring
• Uppgifter om försäkringen
• Uppgifter om försäkringstagaren
• Försäkringstagarens identifierare
Grunduppgifter om försäkringstagaren
• Försäkringstagarens adress

Uppgifter i anmälan – inkomstslag, avdrag
• Uppgifter om avdraget
• Intjäningsperiod för den ursprungliga förmånen
• Uppgifter om den ställföreträdande mottagaren
• Den ställföreträdande mottagarens identifierare
• Grundläggande uppgifter om den
ställföreträdande mottagaren
• Den ställföreträdande mottagarens adress
• Redovisningsperiod
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Uppgifterna ska anmälas, om man för
uppgiften ”Skatteplikten för förmånen” har
angett ”Skattefri, uppgift enligt arvs- och
gåvoskattelagen lämnas in” eller
”Kapitalinkomst och uppgift enligt arvs- och
gåvoskattelagen lämnas in”.

Uppgifterna ska anmälas, om inkomsten
delvis eller i sin helhet betalas till en
ställföreträdande mottagare.

Inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter
Alla inkomster ska anmälas till inkomstregistret, och varje inkomstslag har en kod.
I förklaringen för inkomstslaget beskrivs inkomstslagets natur och grunderna för beviljande av
förmånen eller pensionen.
•
Förklaringen innefattar information om de bestämmelser på basis av vilka förmånen betalas ut.
•
Betalningen kan t.ex. basera sig på lagen, kollektivavtal, försäkringsvillkor eller kommunala
beslut.
Inkomstslagen är specificerade i inkomstregistret med den noggrannhet som
informationsanvändarna eller en del av dem behöver informationen.
Det kan finnas fler inkomstslag i bruk i förmåns- och pensionssystem och man kan behöva
specificera uppgifterna mer noggrant än i inkomstregistret.
•
I dessa fall ska prestationsbetalaren anpassa inkomstslagen i sitt eget förmåns- och
pensionssystem till inkomstregistrets inkomstslag.
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Inkomstslagen i anmälan om förmånsuppgifter
Förklaringar på inkomstslag och poster som
ska dras av från inkomsterna beskrivs i
dokumentet Förmåner – Förklaringar på
inkomstslag och poster som ska dras av från
inkomsterna

Information om inkomstslagen för förmåner och
pensioner finns även i dokumentet Förmåner –
Koduppsättningar – Inkomstslag

Det finns 391* inkomstslag för förmåner som
enligt sin karaktär har grupperats i 20
grupper.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ersättningar för inkomstbortfall
Värnplikts- och civiltjänstgöringsförmåner
Ersättningar för underhållsbortfall
Ersättning för men, bestående
Ersättning för men, tillfälligt
Begravningsunderstöd
Vårdstöd
Rehabiliterings- och sjukdomsrelaterade prestationer
Förmåner för barnfamiljer och hemvårdsstöd
Andra pensioner
Andra förmåner
Andra prestationer som grundar sig på en frivillig försäkring
Studieförmåner
Familjepensioner
Fronttillägg
Ersättningar som grundar sig på grupplivförsäkringar
Ersättningar för arbetsoförmåga
Arbetslöshetsförmåner
Ålderspensioner
Poster som ska dras av

Om styrregler för inkomstslagen
•
•
•
•

Inkomstslag som används i inkomstregistrets anmälan om förmånsuppgifter
räknas upp i dokumentet Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag.
Inkomstslagen är bundna av flera behandlingsregler av uppgifter, vilka
specificerats i innehållsbeskrivningen "Datadistribution – Scheman –
Anmälningar om förmånsuppgifter".
Styrregeln antingen gäller för inkomstslaget ("Ja") eller inte ("Nej").
Styrreglerna för inkomstslagen med korta förklaringar är följande:
–
–
–
–
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Uppgiften Skatteplikten för förmånen kan inte lämnas in
Uppgiften Skatteplikten för förmånen är obligatorisk
Förmånsenheten är obligatorisk
Uppgiften "Grund för den pension som betalats till en begränsat skattskyldig" är obligatorisk
för begränsat skattskyldiga

Om styrregler för inkomstslagen - exempel
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Att anmäla uppgifter med anmälan om
förmånsuppgifter

8.5.2020

Bekräfta anmälan om
förmånsuppgifter
•

Anmälan om förmånsuppgifter lyckas inte om inte en person med
firmateckningsrätt i organisationen har bekräftat anmälan om
förmånsuppgifter.
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Anmälan om pensionsinkomst – grundsituation
UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Kontaktpersoner för materialet

02.05.2023

Namn

Tom Tjänsteman

Telefonnummer

0201009999

Uppgifter om betalaren
Typ av identifierare

FO-nummer

Identifierare

1234567-8

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren
Typ av identifierare

Personbeteckning

Identifierare

ddmmååå-1234

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget

Kod för inkomstslag

Ålderdomspension

Belopp

2 000.00

Intjäningsperiod

Startdatum

01.05.2023

Slutdatum

31.05.2023

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

400.00

Intjäningsperiod
Startdatum

02.05.2023

Slutdatum

02.05.2023
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Exempel:
• En förmånsbetalare (1234567-8) betalar 2.5.2023 tusentals
pensioner, vars anmälningar om förmånsuppgifter samlats i
samma material.
• En av tjänstemännen hos prestationsbetalaren fungerar som
kontaktperson för materialet.
• Anmälan i exemplet avser en person som har sin hemvist i
Finland (ddmmåå-1234), till vilken pensionen för maj
betalats som en fortlöpande pension.
• Under punkten Intjäningsperiod anges den period som den
pension som betalas ut på betalningsdagen gäller.

Anmälan om förmånsinkomst – grundsituation
UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

03.01.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Arbetsmarknadsstöd

Belopp

550.00

Intjäningsperiod
Startdatum

01.12.2020

Slutdatum

31.12.2020

Förmånsenhet

Enhet

Dag

Antal enheter

18

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

110.00

Intjäningsperiod
Startdatum

03.01.2021

Slutdatum

03.01.2021
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Exempel:
En förmånsbetalare betalar 3.1.2021
arbetsmarknadsstöd för den sista månaden av 2020 till
en person, och på denna betalning har en
förskottsinnehållning på 20 % verkställts.

Anmälning av intjäningsperioden
Med intjäningsperiod avses den tidsperiod under vilken inkomsten influtit.
Förmånsbetalaren ska alltid ange intjäningsperiod för inkomstslaget.
– Som intjäningsperioden anmäls en faktisk, sammanhängande intjäningsperiod med en dags noggrannhet.
– Endast en intjäningsperiod kan anges för varje inkomstslag i anmälan. Prestationer som betalas samtidigt
utifrån olika intjäningsperioder anmäls följaktligen i olika inkomstslag.
– Vid anmälning av återkrav eller inkomst som återbetalas på eget initiativ, ska intjäningsperioden anmälas i
datagruppen "Tilläggsuppgifter om återbetalning".
Specialfall:
– Om en engångsprestation som betalats i förväg hänför sig till icke-fastställd tidpunkt i framtiden, anmäls
betalningsdagen för inkomsten som slutdag för intjäningsperioden.
– Om tidpunkten för en engångsprestation som betalats i förväg är känd anges den som intjäningsperiod.
– Om intjäningsperioden för inkomsten inte kan fastställas, anges betalningsdagen för prestationen som
intjäningsperiod.
Inkomst som betalats som retroaktiv inkomst av engångsnatur ska hänföras med ett kalenderårs
noggrannhet.
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Anmälan av uppgiften Engångsersättning
Egentliga engångsersättningar:
– Betalas endast en gång och betalningen upprepas inte.
– Vid betalningstidpunkten är en ny betalning inte känd eller något beslut om en ny betalning
har inte fattats.
– En förmån som betalas en gång per år eller med andra regelbundna mellanrum utgör inte en
engångsersättning, eftersom den betalas ut upprepade gånger.
– Fortlöpande prestationer såsom arbetslöshetsdagpenningar eller partiella sjukdagpenningar
eller inkomstslag av avdragstyp såsom förskottsinnehållning eller utmätning är inte
engångsersättningar.
Uppgiften Engångsersättning kan användas för tre olika ändamål:
•
sporadiska enstaka inkomster (så kallade egentliga engångsersättningar)
•
retroaktiva inkomster, där minst tre månader av intjäningsperioden för dessa hänför sig till det
föregående skatteåret
•
Inkomster som utbetalas i förväg och som kumulerats under mer än ett år.

För dessa inkomster anges utöver intjäningsperiod även "Engångsersättning – Ja".
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Anmälan om uppgiften
Dröjsmålsförhöjning
Exempel:
• Vårdbidrag betalas 2.6.2021 för den retroaktiva
perioden 1.6.2020–31.12.2020 till ett belopp på 3 500
euro till en inkomsttagare.
• I detta samband betalas därtill 150 euro i
dröjsmålsförhöjning från och med den dag då
försäkringsbolaget senast borde ha betalat den första
ersättningen och i sin helhet för tiden 28.7.2020–
2.6.2021.
• Bägge prestationer är skattefri inkomst för
inkomsttagaren.
• Eftersom dröjsmålsförhöjningen gäller för en tid som
går längre tillbaka i tiden än tre månader före
betalningsåret, anmäls den separat för åren 2020 och
2021.
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UPPGIFTER OM MATERIALET
Prestationens betalningsdag eller annan
anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd
Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Engångsersättning
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Dröjsmålsförhöjning
Engångsersättning
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Dröjsmålsförhöjning
Engångsersättning
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum

Värden

02.06.2021
Ny anmälan

Vårdstöd
3500.00
Ja
01.06.2020
31.12.2020
Vårdstöd
50.00
Ja
Ja
28.07.2020
03.12.2020
Vårdstöd
100.00
Ja
Ja
01.01.2021
02.06.2021

En prestation som ska anmälas utifrån 28 a § i lagen
om skatt på arv- och gåva
UPPGIFTER OM
Värden
MATERIALET
Prestationens
betalningsdag eller
01.06.2021
annan anmälningsdag
UPPGIFTER I
ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om
inkomsttagaren
Allmänna uppgifter
om inkomstslaget

Värden

Uppgifter om försäkringen
Försäkringstagarens identifierare
Typ av identifierare
Identifierare
Försäkringens nummer eller
annan identifierare
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp

Kod för inkomstslag

Grundbelopp

Skatteplikten för förmånen

Belopp

11000.00

Skatteplikten för
förmånen

Skattefri, uppgift enligt
arvs- och
gåvoskattelagen
lämnas in

Engångsersättning
Intjäningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Uppgifter om försäkringen

Engångsersättning

Ja

Försäkringstagarens identifierare

Startdatum

01.06.2021

Slutdatum

01.06.2021

Typ av identifierare
Identifierare
Försäkringens nummer eller
annan identifierare

Intjäningsperiod

8.5.2020

Personbeteckning
ddmmååå-1235
000-21-00

Barnförhöjning
7500.00
Skattefri, uppgift enligt arvs- och
gåvoskattelagen lämnas in
Ja
01.06.2021
01.06.2021

Personbeteckning
ddmmååå-1235
000-21-00

Exempel:
• Förmånsbetalaren betalar 1.6.2021 en
grupplivförsäkringsersättning jämte
barnförhöjning till förmånstagaren efter
en stipendiat (ddmmåå-1235) som
avlidit 3.5.2021.
• Grundbeloppet och barnförhöjningen i
grupplivförsäkringsersättningen
specificeras som egna inkomstslag på
anmälan om förmånsuppgifter.
• Förmånsbetalaren anger i anmälan
som uppgift Skatteplikten för förmånen
uppgiften ”Skattefri, uppgift enligt arvsoch gåvoskattelagen lämnas in”.

Avdrag av löntagaravgifter

UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

08.03.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

Exempel:
• En inkomsttagare erhåller dagpenning på 110 euro per dag
under tiden 29.2.2021–6.3.2021, sammanlagt för sju dagar.
• Prestationen betalas till inkomsttagaren 8.3.2021.
• Från prestationen görs först FPA-avdrag 65 % (770 euro x
0,65 = 500,50 euro), därefter medverkandeavdrag 50 %
(269,50 x 0,5 = 134,75 euro) och avdrag för löntagaravgifter
4,6 % (134,75 euro x 0,046 = 6,20 euro).
• Utöver avdraget för löntagaravgifter behöver inga andra
kalkylmässiga avdrag anmälas till inkomstregistret, och därför
inkluderar det prestationsbelopp som anmäls, inte dessa
andra avdrag (770 euro - 500,50 euro - 134,75 euro = 134,75
euro), med andra ord anmäls 134,75 euro till inkomstregistret.
• Beloppet för avdraget för löntagaravgifter anmäls i
avdragsuppgifterna.
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Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Dagtraktamente

Belopp

134.75

Intjäningsperiod
Startdatum

29.02.2021

Slutdatum

06.03.2021

Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget

Dagtraktamente

Avdragstyp

Avdrag av löntagaravgifter

Avdragsbelopp

6.20

Intjäningsperiod för den ursprungliga
förmånen
Startdatum

29.02.2021

Slutdatum

06.03.2021

Uppgifter om den
ställföreträdande mottagaren
Redovisningsperiod
Startdatum

29.02.2021

Slutdatum

06.03.2021

UPPGIFTER OM MATERIALET

Anmälan av uppgiften
Skatteplikten för förmånen

Värden

Prestationens betalningsdag eller
05.04.2021
annan anmälningsdag
UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren

• Enligt 80 § 1 mom. 2 punkten i inkomstskattelagen är 3 400
euro av det årliga pensionsbeloppet skattefri ersättning.

• Förmånsbetalaren betalar de första 3 400 eurona till den
anhörige skattefritt genom att använda uppgiften Skatteplikten
för förmånen ”Skattefri” i anmälningarna av prestationerna till
inkomstregistret.
• När gränsen för skattefrihet överskrids i april, anmäler
förmånsbetalaren den skattepliktiga posten med en separat
inkomstslagsspecifikation samt förskottsinnehållningen (5 %).
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Allmänna uppgifter om
inkomstslaget

c

Exempel – delvis skattepliktig, delvis skattefri:
• En förmånsbetalare betalar en försörjningspension på 855 euro
varje månad till en anhörig till en person som avlidit i ett
olycksfall i arbetet före år 1993.

Kod för inkomstslag

Försörjningspension

Belopp

835.00

Skatteplikten för förmånen

Skattefri

Intjäningsperiod
Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Försörjningspension

Belopp

20.00

Skatteplikten för förmånen

Förvärvsinkomst

Intjäningsperiod
Startdatum

01.04.2021

Slutdatum

30.04.2021

Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Förskottsinnehållning

Belopp

1.00

Betalning av en förmån till
en ställföreträdande mottagare
Exempel:
• En invalidpension på sammanlagt 3 000 euro betalas
utifrån 122 § i lagen om pension för arbetstagare till
kommunen i stället för till inkomsttagaren.
• Först verkställs förskottsinnehållning på 600 euro
utifrån den förmån som ska betalas.
• Därtill görs ett avdrag från nettoinkomsten av en
utmätning på 100 euro enligt det betalningsförbud
som utsökningsmyndigheten gett.
• Efter det att kommunen fått det återstående beloppet
på 2 300 euro, får inkomsttagaren inte någon inkomst
alls.
• En anmälan om förmånsuppgifter görs ändå om
inkomsten till inkomstregistret.
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UPPGIFTER OM MATERIALET

Värden

Prestationens betalningsdag eller
annan anmälningsdag

02.06.2021

UPPGIFTER I ANMÄLAN
Typ av åtgärd

Ny anmälan

Uppgifter om inkomsttagaren
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag

Invalidpension

Belopp

3000.00

Avdrag
Kod för inkomstslaget för avdraget
Avdragstyp

Invalidpension
Betalningskrav (inte regressituation)

Avdragsbelopp
2300.00
Intjäningsperiod för den ursprungliga
förmånen
Startdatum
01.06.2021
Slutdatum
Uppgifter om den ställföreträdande
mottagaren
Typ av identifierare
Identifierare
Typ av ställföreträdande mottagare

Redovisningsperiod
Startdatum
Slutdatum
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp
Allmänna uppgifter om
inkomstslaget
Kod för inkomstslag
Belopp

30.06.2021

FO-nummer
1234567-8
Kommun eller annat organ inom
socialvården
01.06.2021
30.06.2021

Förskottsinnehållning
600.00

Utmätning
100.00

Korrigering av uppgifter
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Allmänt om korrigering
Ansvar
Prestationsbetalaren ansvarar för att de uppgifter som hen anmält till inkomstregistret är
riktiga och för korrigeringen av dessa.
Korrigeringstid
Om ett fel funnits på en inlämnad anmälan, ska anmälan korrigeras utan obefogat
dröjsmål.
Uppgifter som ska korrigeras
Alla fel i anmälningsuppgifterna ska korrigeras.
Ersättande förfarande
Ersättande förfarande används vid korrigering. I undantagssituationer makuleras
anmälan.
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Om korrigering av uppgifter
•

•

•

Till inkomstregistret anmäls de prestationsbetalningar som betalats 1.1.2021
och därefter samt korrigeringar av dessa inkomster.
– Om man 2021 eller därefter korrigerar uppgifter om prestationer som
betalats ut före 2021, anmäls korrigeringarna inte till inkomstregistret utan
direkt till respektive aktör som använder informationen.
Prestationer som återkrävts 1.1.2021 eller därefter anmäls till inkomstregistret,
även om den ursprungliga inkomsten skulle ha betalats ut före 2021.
Uppgifterna sparas i inkomstdatasystemet i 10 år från och med början av det år
som följer efter det år då uppgifterna lagrats.
– Uppgifterna i inkomstregistret kan administreras och korrigeras så länge
som de sparas där.
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Sammanfattning och ytterligare
information

Kom ihåg följande
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pensions- och förmånsuppgifter anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2021.
Uppgifterna anmäls separat för varje inkomsttagare.
Anmälningsskyldigheten uppstår när prestationen betalas.
– En anmälan består av uppgifterna för en betalningsgång.
Uppgifterna anmäls enligt principen betalningsdagen + 5 dagar.
Det finns ingen nedre gräns i euro, alla uppgifter anmäls.
För år 2020 lämnas årsanmälningar ännu enligt nuvarande förfarande.
Anmälan om förmånsuppgifter innehåller främst obligatoriska uppgifter, men vi rekommenderar
att man även anmäler kompletterande uppgifter.
Förmåner kan inte anmälas på papper, och vi rekommenderar anmälan via det tekniska
gränssnittet.
Med anmälan om förmånsuppgifter anges uppgifterna om den ställföreträdande mottagaren, men
begreppet ställföreträdande betalare används inte för förmåner.
Anmälanstiden för ogrundad förmån är olika för löner och förmåner.
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Närmare information
Förmåner – Anmälan av information till inkomstregistret
– I dokumentet beskrivs med hjälp av exempel de vanligaste anmälningssituationerna
av förmånsuppgifter till inkomstregistret.
Förmåner – Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna (PDF)
– I dokumentet beskrivs situationer där inkomstslagen används.
Tillämpningsanvisning för informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter (PDF)
– I dokumentet beskrivs informationsinnehållet i anmälan om förmånsuppgifter och det
som ska anmälas i varje enskild punkt av informationsinnehållet.
Förmåner: återkrav och regress
– Dokumentet är en anvisning till prestationsbetalare och behandlar anmälan av
uppgifter om återkrav och regress till inkomstregistret.
Beskrivningar av det tekniska gränssnittet
– Övrig teknisk dokumentation av förmånsuppgifter: innehållsbeskrivningar för
scheman, koduppsättningar, anvisningar för programutvecklare, exempel på
meddelanden.
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Närmare information
Inkomstregistrets evenemang finns på sidan Evenemang och
webbseminarier.
– Ett webbseminarium om specialsituationer vid anmälan av
förmånsuppgifter kommer att hållas 15.5. Teman som behandlas är
bl.a. korrigering av uppgifter, situationer med ställföreträdande
mottagare och anmälan av regresser.
Aktuell information: Du kan beställa inkomstregistrets nyhetsbrev här.
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inkomstregistret.fi
Följ inkomstregistret på Twitter och
Facebook

