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Förändringar i datainnehållet och
behandlingsreglerna

Allmänt om förändringarna
•

•

Det nya datainnehållet och behandlingsreglerna tillämpas på anmälningar där
prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag är 1.1.2022 eller
senare.
– Om prestationens betalningsdag är tidigare än 1.1.2022, ska datainnehållet för
året i fråga tillämpas.
Ändringarna av datainnehållet gäller datainnehållet i anmälan om
löneuppgifter, arbetsgivarens separata anmälan och anmälan om
förmånsuppgifter till inkomstregistret.

16.12.2021
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Ändringar i koduppsättningarna för anmälan om
löneuppgifter
•

•

Möjlighet att anmäla försäkringsuppgifter läggs till för följande inkomstslag:
– 328 Arvode för familjevårdare
– 341 Skattefri andel av personalbiljett
– 363 Skattefri andel av cykelförmån
– Presumtionsbestämmelserna för inkomstslagens socialförsäkringsavgifter är
oförändrade
– Med anmälan om försäkringsuppgifter går det att avvika från
presumtionsbestämmelserna för inkomstslagets socialförsäkringsavgifter
Typ av betalare ändras från ”Tillfällig arbetsgivare” till formen ”Tillfällig
arbetsgivare (inget ArPL-försäkringsavtal)”.
– Ändringarna preciserar när uppgiften ska användas

16.12.2021
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Ny uppgift: Bilens utsläppsvärde
•

Framöver kan en bils utsläppsvärde anmälas som en ny uppgift
om bilförmån i anmälan om löneuppgifter.

– Bilens utsläppsvärde ska anges, om beloppet av bilförmånen har sänkts för
att tjänstebilen har noll eller låga utsläpp. Beloppet för bilförmånen kan
sänkas om bilens koldioxidutsläpp ligger på 0−100 g/km. Anges med två
decimalers exakthet 0−100.
– Utsläppsvärdet anmäls månadsvis samtidigt som det sänkta
beskattningsvärdet på bilförmånen.
– Sänkningen på bilförmånsbeloppet grundas på 64 a § i
inkomstskattelagen, och avdraget enligt den gäller till och med år 2025.
Därför kan bilens utsläppsvärde endast anmälas om betalningsdagen
infaller åren 2022–2025.

5.11.2021
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter
(1/3)
•

Fyra nya kontrollregler gällande återkrav:
1.
Datumet för återkrav kan inte vara senare än prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag
angiven i anmälan
• Genom behandlingsregeln förhindras att en inkomst anmäls som återkrävd till inkomstregistret innan
återkravet faktiskt har gjorts.
2.
Datumet för återkrav kan inte vara tidigare än 1.1.2019
• Genom behandlingsregeln förhindras att det som datum för återkrav går att anmäla en tidpunkt före
införandet av inkomstregistret. Om inkomsten har återkrävts före 2019 borde den ha anmälts direkt till
informationsanvändarna, till exempel genom en årsanmälan. Tidigare var värdet i regeln 1.1.1800.
3.
Startdatumet för den Ursprungliga löneutbetalningsperioden kan inte vara tidigare än 1.1.1800 och
uppgiften kan inte vara senare än datumet för återkrav
• Genom behandlingsregeln förhindras att inkomst som ännu inte har betalats ut kan anmälas som
återkrävd.
4.
Också om endast ett inkomstslag i anmälan har getts uppgiften Återkrav, får inte en negativ siffra i
uppgiften Belopp anges för inkomstslagen Förskottsinnehållning (402) eller Källskatt (404) i anmälan
• Genom behandlingsregeln förhindras att en betalare vid nettoåterkrav anmäler förskottsinnehållningens
andel fel och för fel skatteperiod.

16.12.2021
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter
(2/3)
•

Övriga nya behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter:
1.

2.
3.
4.

16.12.2021

Inkomstslaget Royalty som betalats till en begränsat skattskyldig (362) och inkomstslaget
Förskottsinnehållning (402) får inte anges på en och samma anmälan
• Genom behandlingsregeln förhindras att skatt uppburen på royalty som betalats till en begränsat skattskyldig
anmäls fel.
Typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ”Nyckelperson” och inkomstslaget Förskottsinnehållning
(402) får inte anges i samma anmälan
• Genom behandlingsregeln förhindras att skatt uppburen på en nyckelpersons inkomst anmäls fel.
Typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren ”Arbetsgivaren betalar skatterna för arbetstagarens räkning
(avtal om nettolön)” kan anges i en anmälan endast om Typen av betalare är ”Utländsk arbetsgivare”
• Genom behandlingsregeln förhindras att en finsk arbetsgivare anmäler uppgifterna felaktigt.
Om Typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren är ”Företagare, ingen FöPL- eller LFöPLförsäkringsskyldighet”, ska uppgifterna Typ av undantagssituation för försäkring anges i anmälan:
– Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensionsförsäkring)
– Ingen försäkringsskyldighet (arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring)
– Ingen försäkringsskyldighet (arbetslöshetsförsäkring)
– Ingen försäkringsskyldighet (sjukförsäkring) ELLER
– Ingen försäkringsskyldighet (arbetspensions-, sjukdoms- och arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkring).
• Genom begränsningsregeln säkerställs att uteslutande av socialförsäkringsavgifter anmäls korrekt.
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter
(3/3)
•

Ändringar i behandlingsreglerna gällande anmälan av Keva-uppgifter. Ändringarna förändrar inte funktionerna.
1. I datagruppen ”Betalarens underorganisationer” har behandlingsregeln för uppgiften ”Underorganisationens
identifierare” preciserats
• Om ”Arbetspensionsanstaltens bolagskod” är 20, 30, 25, 24 eller 29 och ”Typ av underorganisationens
identifierare” är ”Kevas anmälarkoder”, ska kombinationen (”Underorganisationens nummer,
”Pensionsarrangemangnummer”) finnas i koduppsättningen och den ska vara i kraft under den dag som anges
i uppgiften ”Prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag”.
• Arbetspensionsanstaltens bolagskod har inte inkluderats i regeln tidigare.
2. Följande andel av uppgiften ”Underorganisationens identifierare” har raderats i behandlingsregeln:
• ”Om man anmäler inkomstslag som inte kräver Kevas pensionsarrangemangnummer, får uppgiften Betalarens
underorganisation inte anges.”
3. I datagruppen ”Orsak till avslutande av anställningsförhållande” har behandlingsregeln för uppgiften
”Orsakskoder till avslutande av anställningsförhållande” preciserats
• Om uppgiften i ”Arbetspensionsanstaltens bolagskod” är 20, 30, 25, 24 eller 29, ska det på anmälan finnas en
orsak enligt orsakskoduppsättningen ”Kevas koder”. Om uppgiften i ”Arbetspensionsanstaltens bolagskod” är
27, ska det på anmälan finnas en orsak till upphörandet enligt orsakskoduppsättningen ”Finlands Banks koder”.
På anmälan ska det därtill alltid finnas en orsak till avslutandet enligt orsakskoduppsättningen ”Inkomstregistrets
koder”.

16.12.2021

9

Ändringar i arbetsgivarens separata anmälan
•

Ändring av behandlingsregel
– Det pensionsarrangemangnummer som anges i anmälan ska vara giltigt under den
angivna rapporteringsperioden
•
•

•

Pensionsarrangemangnumret är giltigt om också endast en dag under giltighetstiden infaller
under rapporteringsmånaden och året.
Den tidigare kontrollregeln förutsatte att pensionsarrangemangnumret är giltigt på
prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag, vilket kunde förhindra anmälan för
föregående månad, om pensionsarrangemangnumret bytts vid månadsskiftet.

Schemaändringar
– I arbetsgivarens separata anmälan läggs ”Övriga uppgifter om betalaren” till i
datagruppen ”Uppgifter om betalaren”
• I elementet går det att ur koduppsättningen ”Typ av betalare” endast ange följande
koder:
– Hushåll (kod 2)
– Hushåll i arbetsgivarring (kod 10)
• Användning av andra kodvärden förhindras.

16.12.2021
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Nya inkomstslag i anmälan om förmåner
•

•

•

Övriga pensioner
–
1417 Arbetslivspension (frivillig arbetspensionsförsäkring)
•
Arbetslivspension som betalas utifrån frivillig arbetspensionsförsäkring. Arbetslivspension kan beviljas en sökande som fyllt 63 år och
länge utfört påfrestande arbete.
–
1418 Arbetslivspension (direkt tilläggspensionsarrangemang)
•
Arbetslivspension som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av arbetsgivaren. Arbetslivspension kan beviljas en sökande
som fyllt 63 år och länge utfört påfrestande arbete.
Ålderspensioner
–
1419 Partiell förtida ålderspension (frivillig arbetspensionsförsäkring)
•
Partiell förtida ålderspension enligt pensionskassa eller pensionsstiftelse, vilken betalas utifrån en icke-formbunden
arbetspensionsförsäkring.
–
1420 Partiell förtida ålderspension (direkt tilläggspensionsarrangemang)
•
Partiell förtida ålderspension som grundar sig på en utfästelse om tilläggspension av arbetsgivaren. Arbetsgivaren har garantiskyldighet
gällande sina direkta tilläggspensionsarrangemang. Pensionens exakta form avtalas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
Pensionen betalas ur pensionskassans eller -stiftelsens betalningssystem, trots att arbetsgivaren ansvarar för de kostnader som
orsakas av pensionerna.
Andra prestationer som grundar sig på en frivillig försäkring
–
1421 Pension som grundar sig på en frivillig pensionsförsäkring som har betalts i ett
•
Avkastning som en privatperson får på en frivillig pensionsförsäkring som denne köpt med en engångspremie. Pensionen som erhålls
från försäkringen ska anmälas med inkomstslaget 1261 Pension (frivillig pensionsförsäkring som betalas med engångspremie).
•
Inkomstslaget 1421 gäller de pensionsförsäkringar med engångsavgifter som tecknats före 1.1.2020, dvs. försäkringar på vilka gamla
81 § i inkomstskattelagen tillämpas.

16.12.2021
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Behandlingsregler för anmälan om förmånsuppgifter
(1/2)
Fyra nya kontrollregler gällande återbetalning:
1.
Datumet för återbetalning kan inte vara senare än prestationens betalningsdag eller annan anmälningsdag
• Genom behandlingsregeln förhindras att en inkomst anmäls som återkrävd till inkomstregistret innan
återkravet faktiskt har gjorts.
2.
Datumet för återbetalning får inte vara tidigare än 1.1.2021
• Genom behandlingsregeln förhindras att det som datum för återbetalning går att anmäla en tidpunkt före
införandet av inkomstregistret. Om inkomsten har återkrävts före 2021 borde den ha anmälts direkt till
informationsanvändarna, till exempel genom en årsanmälan.
3.
Den ursprungliga intjäningsperioden kan inte vara tidigare än 1.1.1800 och uppgiften kan inte vara senare än
datumet för återbetalning
• Genom behandlingsregeln förhindras att inkomst som ännu inte har betalats ut kan anmälas som
återkrävd.
4.
Också om endast ett inkomstslag i anmälan har getts uppgiften Återbetalning eller Återbäring på eget
initiativ, får inte en negativ siffra i uppgiften Belopp anges för inkomstslagen Förskottsinnehållning (1266)
och Källskatt (1267) i anmälan
• Genom behandlingsregeln förhindras att en betalare vid nettoåterkrav anmäler förskottsinnehållningens
andel fel och för fel period.

16.12.2021
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Behandlingsregler för anmälan om förmånsuppgifter
(2/2)
•

En ny behandlingsregel har lagts till som förhindrar angivelse av uppgifterna ”Ogrundad förmån” och
”Återkrav” för de nedan uppräknade inkomstslagen. Då anges heller inga andra relaterade uppgifter.
Uppgiften beskrivs också i dokumentet Förmåner – Koduppsättningar – Inkomstslag 2022.
– 1389 Förlust från kapitaliseringsavtal
– 1387 Förlust från sparlivförsäkring, sparbelopp
– 1388 Förlust från sparlivförsäkring, återköpsbelopp
– 1396 Förlust från försäkringsavtal
– 1397 Förlust från tidsbunden frivillig pensionsförsäkring
– 1266 Förskottsinnehållning
– 1267 Källskatt
– 1268 Källskatteavdrag
– 1269 Utmätning

•

Dessa inkomstslag utgör inte inkomst som betalats ut till en inkomsttagare. Den nya behandlingsregeln
motsvarar regeln för anmälan om löneuppgifter och förbättrar kvaliteten på de uppgifter som ska anmälas.
– Om dessa inkomstslag har anmälts felaktigt, ska de korrigeras till rätt belopp i en ersättande anmälan utan
uppgift om ogrundad förmån eller återkrav.

16.12.2021
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Ändringar i e-tjänsten

Sökresultat för anmälningar om inkomstuppgifter
•

Uppgifterna om nettoåterkrav visas mer tydligt på sidan Inlämnade anmälningar (betalare)
– Anmälningar om löneuppgifter: I det sammandrag som visas i sökresultaten läggs
följande uppgifter till om datagruppen ”Tilläggsuppgifter om återkrav” som separata
rader:
• ”Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet” visas under inkomstslaget
Förskottsinnehållning (402).
• ”Källskatt på det återkrävda beloppet” visas under inkomstslaget Källskatt (404).
– Anmälningar om förmånsuppgifter: I det sammandrag som visas i sökresultaten läggs
följande uppgifter till om datagruppen ”Tilläggsuppgifter om återbetalning” som separata
rader:
• ”Förskottsinnehållning på återbetalning” visas under inkomstslaget
Förskottsinnehållning (1266).
• ”Källskatt på återbetalning” visas under inkomstslaget Källskatt (1267).

16.12.2021
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Ändringar i rapporterna (1/2)
•

•

•

Förutom betalarens rapporter i pdf-format finns det nu också rapporter i csv-format:
– 600 Sammandrag av betalarens löneuppgifter (pdf) och 630 Sammandrag av
betalarens löneuppgifter (csv)
– 614 Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (pdf) och 632
Sammandrag över betalarens anmälningar om förmånsuppgifter (csv)
– Man väljer rapportens format när man beställer den
Korrigeringar uppdateras snabbare än tidigare
– I fortsättningen visas en korrigerad uppgift i en ny rapport inom två timmar efter att
anmälan har korrigerats.
– Tidigare beställda rapporter uppdateras inte, utan de ska beställas på nytt.
I granskningsvyn för beställningar läggs ett tidsintervall till
– I vyn Gjorda beställningar läggs en ny kolumn till, varav framgår det tidsintervall
(startdatum och slutdatum) som angetts i rapportbeställningen, dvs. den tid för vilken
uppgifter har hämtats till rapporten.

16.12.2021
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Ändringar i rapporterna (2/2)
•

•

I rapporten 600 Sammandrag av betalarens löneuppgifter läggs uppgifter till
om ogrundade prestationer.
– I rapporten och dess beräkningsregel läggs uppgifter om ogrundad
förmån till på motsvarande sätt som om återkrav.
I rapporten 618 Sammandrag av betalarens anmälningar om löneuppgifter
per inkomstslag läggs följande uppgifter till i tilläggsuppgifterna om
återkrav:
– Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet
– Källskatt på det återkrävda beloppet

16.12.2021
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Meddelanden och e-arkiv
I början av 2022 införs två nya funktioner: meddelanden och arkiv
• Inkomstregistret kan framöver skicka meddelanden till kunder. De sparas i
e-arkivet.
• Arkivet är tillgängligt via e-tjänsten.
• Om ett företag eller en privatperson har aktiverat Suomi.fi-meddelanden, får
de ett meddelande per e-post om nya meddelanden och dokument i
arkivet.
– Ytterligare information om Suomi.fi-meddelanden och användningen av
tjänsten finns på www.suomi.fi/viestit.
• I arkivet sparas dessutom meddelanden och dokument på papper
relaterade till anmälningar.
16.12.2021
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Uppdateringar av
anmälningsanvisningar

Delvis skattefria naturaförmåner och sänkning
av penninglön
•

Cykelförmån eller personalbiljettförmån kan ges genom att sänka arbetstagarens
penninglön och i stället ge en skattefri förmån som motsvarar sänkningen
– I dessa situationer skiljer sig den skattepliktiga lön som är underställd
sjukförsäkringsavgifter från den lön som är underställd andra
socialförsäkringsavgifter
– I anmälan 2021 användes undantagsvis inkomstslagen 322, 323 och 324 för
ställföreträdande betalare för att anmäla skillnaden i socialförsäkringsavgifter
– I anmälan 2022 är det möjligt att anmäla typ av försäkringsuppgift som lagts till i
inkomstslagen

•

Läs mer om anmälan i inkomstregistrets anvisning Naturaförmåner och
kostnadsersättningar

16.12.2021
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Anmälan om förmåner i form av sänkt
penninglön 2022
•

Exempel:
– En arbetstagares månadslön är 3 500 euro. Arbetsgivaren ger arbetstagaren en månatlig skattefri
personalbiljett som är värd 100 euro.
– Arbetsgivaren och arbetstagaren har kommit överens om att personalbiljetten inkluderas i arbetstagarens
bruttolön. I exemplet anmäler betalaren:
•
•

•
•
•

16.12.2021

201 Tidlön: 3 400
341 Skattefri andel av personalbiljett: 100
•
Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetspensionsförsäkringsavgifter: Ja
•
Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetslöshetsförsäkringspremie: Ja
•
Typ av försäkringsuppgift: Underställd arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringspremier: Ja
402 Förskottsinnehållning: 850 (25 % av 3 400 euro)
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare: 250,25 (7,15 % av 3 500 euro)
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift: 52,5 (1,5 % av 3 500 euro)

21

Korrigering av förskottsinnehållning och
socialförsäkringsavgifter
•

•

•

Förskottsinnehållning får endast korrigeras i senare löneutbetalningar under samma
kalenderår. Om året byts
– kan förskottsinnehållning som inte verkställts eller varit för liten inte korrigeras
– kan för stor förskottsinnehållning inte återbetalas.
Korrigering av arbetstagarens socialförsäkringsavgifter beror på om betalningen varit
för stor eller om det är fråga om någon annan betalning.
– Om för stor inkomst betalats och den återkrävs, kan betalningarna korrigeras i
samband med återbetalningen under samma kalenderår. Annars görs korrigeringen
med anmälan om ogrundad förmån.
– Om alltför stora arbetstagaravgifter har uppburits, kan de återbetalas också efter
det ursprungliga lönebetalningsåret genom att sänka senare avgifter eller återbetala
beloppet till inkomsttagaren och anmäla negativa belopp till inkomstregistret.
Läs mer om olika situationer i anvisningen Korrigering av uppgifter.

16.12.2021
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Ändringar av detaljerade anvisningar om
förmåner
•

Vi strävar efter att publicera de uppdaterade anvisningarna under december. De
uppdaterade anvisningarna gäller anmälningar från och med 1.1.2022.

•

Förmåner: anmälan om uppgifter till inkomstregistret

•

Förmåner: återkrav och regress

•

Förmåner: återkrav och regress i internationella situationer

•

•

16.12.2021

•

Nya exempel på bland annat anmälningar om arbetsklöshetsdagpenning och avdraget av
löntagaravgifter har lagts till

Preciseringar och nya exempel har lagts till

Inga ändringar
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Övriga aktuella teman

Inkomstregistrets utredningar av fenomen
•

Under 2021 genomförde inkomstregistret följande utredningar:
– Utredning av korrigering av löneuppgifter i inkomstregistret
– Utredning av integriteten i ställföreträdande betalares anmälningar till inkomstregistret

•

I utredningarna har man utvärderat fenomen med beaktande av såväl produktionen som
användningen av information
Rekommendationerna och observationerna i revisionsberättelsen av Statens revisionsverk
har beaktats i utredningarna
Genom evenemang för intressenter och enkäter har vi bett om ställningstaganden till olika
teman av alla intressenter
En slutrapport om bägge utredningarna av fenomen har beretts vid
Inkomstregisterenheten, och i den beskrivs utredningarna, nuläget, databashämtningen,
de identifierade utvecklingsobjekten och åtgärdsförslagen
Inkomstregisterenheten föreslår åtgärder på kortare och längre sikt för att utveckla
förfarandet

•
•
•
•

16.12.2021
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Påföljdsavgifter
•
•
•

•

Inga förseningsavgifter för anmälan om förmånsuppgifter hart påförts 2021
Övergångstiden går ut 31.12.2021
Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift, om de obligatoriska uppgifter som ska lämnas in om
betalade prestationer till inkomstregistret anmäls efter den åttonde dagen i den kalendermånad som
följer efter betalningsdagen.
– Inga separata förseningsavgifter påförs för anmälningar om löneuppgifter, arbetsgivarens separata
anmälningar och anmälningar om förmånsuppgifter, utan anmälningarna ses som en
anmälningshelhet
På grundval av skattelagstiftningen kan dessutom påföras en skatteförhöjning och en
försummelseavgift för utomstående uppgiftslämnare
– Det finns närmare anvisningar om påförande, beräkning och sökande av ändring vad gäller
skatteförhöjning i Skatteförvaltningens anvisning Påföljdsavgifter för skatter på eget initiativ.
– Grunderna för och storleken på den försummelseavgift som påförs för fel och brister i de uppgifter
som ska anmälas till inkomstregistret anges i Skatteförvaltningens anvisning Försummelseavgifter
i fråga om anmälningar till inkomstregistret.
– Påföljdsavgifter behandlas också i inkomstregistrets anvisning Anmälan av inkomstuppgifter:
påföljdsavgifter.

17.12.2020

26

RP 176/2021 – Den ändrade bilskattens inverkan
på anmälningarna 2021
•
•

•

Bilskatt på bilar som endast drivs med el eller väte betalas inte från och med
1.1.2022. Ändringen tillämpas retroaktivt på bilar, vars första dag för
bestämmandet av skatt infaller 1.10.2021 eller därefter.
Arbetsgivaren kan korrigera värdena på bilförmåner som anmälts mellan
oktober och december i januari 2022.
– Förskottsinnehållning kan inte korrigeras för att kalenderåret byts
(FörskUL 19 §).
– Arbetstagaravgifter kan korrigeras genom att till exempel sänka
arbetstagaravgifterna för januari och februari.
I januari 2022 kan arbetsgivare också korrigera sjukförsäkringsavgifter för
oktober–december 2021 genom arbetsgivarens separata anmälan.
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Reformen av familjeledigheter 2022
•

Social- och hälsovårdsministeriet bereder en reform av familjeledigheter i
enlighet med regeringsprogrammet.

•

Reformen planeras träda i kraft i augusti 2022.

•

Inkomstregistret har påbörjat förberedelserna inför reformen.
– Inkomstregistret håller kontakt med intressenterna i frågor som gäller
reformen av familjeledigheter.
– Förändringarna kommer sannolikt att påverka förmånsinkomstslagen
och distributionen förmånsuppgifterna.
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