Inkomstregistrets webbseminarium 24.4.2019
Sänds uppgifter från tjänsten Palkka.fi direkt och automatiskt till inkomstregistret?
Ja, om ett hushåll använder tjänsten Palkka.fi för att betala löner, sänds uppgifterna automatiskt till
inkomstregistret efter löneutbetalningen. Ingen separat anmälan behövs så fall lämnas in till
inkomstregistret. En företagskund ska välja automatiska anmälningar i tjänsten, för att uppgifterna
ska sändas automatiskt till inkomstregistret.

Info om dagtraktamente är välkommen: situation med måltidsersättningar och
dagtraktamente om de betalas för flera månader på en gång - vore bra att ha den
som detaljerad exempel på anmälan.
Naturaförmåner anmäls till inkomstregistret då de har getts till inkomsttagarens förfogande.
Förmånen utgör alltså inkomst vid den tidpunkt då den har stått till inkomsttagarens förfogande.
Anmälan om löneuppgifter lämnas enligt den tidpunkt då naturaförmånen används.

Vad menas med att hushåll inte behöver anmäla om löneuppgiften är mindre än
1500 euro, gäller detta den separata anmälan? Behöver inte hushåll betala
sjukförsäkringspremie på löner under detta belopp?
Löneanmälan bör inlämnas oberoende betalningens storlek, det finns alltså ingen nedre gräns
euro.

Om ett hushåll inte är infört i Skatteförvaltningens arbetsgivarregister (t.ex.
arbetsgivare som betalar lön tillfälligt), ska det inlämna arbetsgivarens separata
anmälan för löneutbetalningsmånaderna endast då det betalar lön över 1 500 euro
per kalenderår.
Rapporterna från inkomstregistret, varför fås de ej på svenska?
Tyvärr levereras rapporterna tillsvidare enbart på finska, även om kontaktspråket vore svenska
eller engelska eller om e-tjänsten skulle användas på svenska eller engelska. Inkomstregistret
utvecklas dock fortlöpande.

Om man i misstag anmält fel pensions ArPL, kan man enbart ändra det i efterhand
eller måste hela lönen makuleras och anmälas om?
Om försäkringsuppgifterna är felaktiga, bör den felaktiga anmälan makuleras. Om penningsumman
är felaktig, då räcker det med att korrigera anmälan. Se anvisningen
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/f%C3%B6retagochorganisationer/detaljeradeanvisningar/62789/korrigering-av-uppgifter-i-inkomstregistret3/#3.2korrigering-av-arbetstagarenssocialf%C3%B6rs%C3%A4kringspremier, avsnitt 3.2.

Frågan gäller företagarens arbetsinkomst. Två företagare äger sitt företag, arbetar
där, får sina löner och anmäler dem i palkka.fi. De har också en FöPL försäkring.
Räcker det med att företagarnas arbetsinkomstuppgifter skickas via tjänsten
Palkka.fi till inkomstregistret?
Tyvärr har tjänsten Palkka.fi under början av året fungerat bristfälligt. Av denna anledning måste
uppgifterna i anmälningen möjligtvis korrigeras direkt till inkomstregistret. I fortsättningen borde
ändå anmälan om löneuppgifter som bildats i tjänsten Palkka.fi innehålla alla de nödvändiga
uppgifterna.

Vad har inkomstregistret att göra med om någon arbetstagare är frånvarande?
Olika myndigheter använder inkomstregistrets uppgifter. Frånvaroanmälningarna är
frivillig information, men vi rekommenderar att lämna in dessa uppgifter.
Finns nånstans hur XML-filerna skall utformas på svenska?
Skapa en fil först i det ekonomiförvaltningssystem som du använder. Filer som sänds via
laddningstjänsten ska vara i XML-format och uppfylla inkomstregistrets schemakrav. Ytterligare
information finns på sidan Dokumentation:
https://www.vero.fi/sv/inkomstregistret/programutvecklare/dokumentation/

