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Teman
•

Allmänt om inkomstregistret

•

Anmälan och korrigering av fel

•

Anvisningar för anmälan

•

Påföljdsavgifter och annat att beakta
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Informationsanvändare

Inkomstregistret
Arbetsgivare

FPA
Arbetspensionsanstalterna och
PSC
Sysselsättningsfonden
Skatteförvaltningen

2019
2019
2020

Förmånsbetalare

2020
2020

2021
2019

Löntagare

27.3.2019

2020
2020
Förmånsinkomsttagare

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

Utsökningen

* Landskapet Åland,
dess myndigheter och kommuner
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Uppgifter som ska anmälas
•
•
•
•

Löne- och förvärvsinkomster anmäls till inkomstregistret från och med 1.1.2019.
Arbetsgivare eller andra prestationsbetalare, som föreningar eller hushåll, anmäler
uppgifterna efter varje betalningstransaktion.
Ingen minimigräns i euro förekommer för de uppgifter som ska anmälas.
Ingen åldersgräns – också löner som betalats till minderåriga ska anmälas.

•

Uppgifter som ska anmälas är löner som utbetalats för utfört arbete, naturaförmåner,
arvoden, arbetsersättningar, övriga förvärvsinkomster samt skattefria och skattepliktiga
kostnadsersättningar.
Till inkomstregistret anmäls inte rese- och logiersättningar som arbetsgivaren betalat
enligt verifikation, exempelvis tågbiljetter.

•

Övriga uppgifter som ska anmälas: identifieringsuppgifter, poster som ska dras av från
lönen, försäkringsuppgifter, uppgifter om anställningsförhållandet, frånvarouppgifter.
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Tidsfrister för anmälan
•
•
•

•

Inkomstregistret reglerar inte tidpunkten då löner ska betalas. Då lön har
betalats ska uppgifterna anmälas till inkomstregistret.
Prestationer som betalats i pengar anmäls senast på den femte
kalenderdagen som följer efter betalningsdagen.
Om den utsatta dagen infaller på en lördag, söndag eller annan helgdag, kan
uppgifterna anmälas på den nästföljande vardagen.
– Tidsfristen för anmälan på papper är 8 kalenderdagar. Uppgifterna kan
anmälas på papper endast av särskilda skäl.
Enbart förmåner och prestationer i annan form än pengar anmäls
månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter
den månad då förmånen fåtts.
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Tidsfrister för anmälan – exempel
•

Till en person betalas dagtraktamente 15.3.2019. Eftersom det är fråga
om en prestation som betalats i pengar, är tidsfristen för anmälan
20.3.2019.

•

En person vinner i en tävling ett produktpris 15.3.2019.
Tävlingsarrangören lämnar in anmälan senast 5.4.2019.

•

En person vinner i en tävling ett produktpris och får dessutom ett pris i
pengar för sin höga placering. Prestationen betalas 15.3.2019, och därför
är den utsatta dagen för anmälan 20.3.2019. Till inkomstregistret anmäls
produktpriset och det pris som betalats i pengar.
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Kanaler för anmälan
•

•

•

E-tjänsten på webbplatsen inkomstregistret.fi Inloggning med personliga
nätbankskoder, mobilidentifiering, certifikatkort eller Katso-kod.
– Laddningstjänsten: ladda ner den fil som löneadministrationssystemet
skapat i inkomstregistret.
– Webblankett: anmäl uppgifterna på webblanketten.
Tekniskt gränssnitt: anmälningar direkt från löneadministrationssystemet
eller exempelvis från den avgiftsfria tjänsten Palkka.fi.
Pappersblankett: anmälan kan lämnas in på pappersblankett endast av
särskilda skäl.
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E-tjänsten och fullmakter
•
•
•

•

Användning av inkomstregistrets e-tjänst kräver fullmakter eller en organroll
(företag) som har införts i handelsregistret eller FODS.
Fullmakter beviljas i regel i tjänsten Suomi.fi-fullmakter.
En del organisationsformer befullmäktigar emellertid fortfarande i Katsotjänsten:
– föreningar, stiftelser, församlingar, läroanstalter, näringssammanslutningar,
dödsbon, offentliga organisationer, utländska företag.
Gamla fullmakter fungerar inte. Inkomstregistret är en ny tjänst som använder
nya fullmaktskoder:
– anmäla löneuppgifter och granska löneuppgifter.
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E-tjänsten och fullmakter
•

För att skapa en Katso-huvudanvändarroll krävs FO-nummer
– Endast en Katso-huvudanvändare kan befullmäktiga andra i användningen
av e-tjänsten.

•

Föreningsregistret blir en del av registret för Suomi.fi-fullmakter hösten
2019.

•

Befullmäktiganden överförs från Katso till Suomi.fi-fullmakter. Avsikten är
att avsluta Katso-tjänsten före utgången av år 2019.

•

Det är viktigt att föreningens uppgifter är uppdaterade i föreningsregistret,
eftersom rollerna kommer från registret.
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Anmälan och korrigering av fel

27.3.2019

10

Användning av inkomstregistrets e-tjänst
•
•

•
•
•
•

Bekanta dig med e-tjänsten, på finska (video, längd 4:25 min, YouTube)
E-tjänsten fungerar med nästan alla webbläsare, men den bästa
verksamhetssäkerheten i tjänsten har webbläsaren Google Chrome.
Du ser sända anmälningar i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Inlämnade
anmälningar.
Du ser sänt material i inkomstregistrets e-tjänst på sidan Sänt material.
Du når laddningstjänsten via startmenyn. I laddningstjänsten ser du
behandlingsresponsen på det laddade materialet.
Du får tilläggsanvisningar för inkomstregistrets olika funktioner genom att trycka på iknappen eller genom att öppna anvisningen via knappen för i-anvisningar uppe på
sidan.
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Inlämnande av anmälan i e-tjänsten
•

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 granskas uppgifterna efter sändningen och eventuella fel
eller brister meddelas i sändningsfönstret. Ett fel utgör ett hinder för sparande.
– I laddningstjänsten och i gränssnittet framgår fel och brister av
behandlingsresponsen.

•

I en anmälan ingår obligatoriska och frivilliga, kompletterande uppgifter.

•

Så här lämnar du in anmälan om löneuppgifter till inkomstregistret, på finska (video, längd
06:03 min, YouTube)
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Korrigering av uppgifter – ersättande
anmälan
•
•
•

En prestationsbetalare ska utan obefogat dröjsmål korrigera en felaktig
anmälan.
Alla fel i anmälningsuppgifterna ska korrigeras.
Uppgifterna i inkomstregistret korrigeras i regel genom att lämna in en
ersättande anmälan:
– utöver nya och ändrade uppgifter lämnas in även de uppgifter som var
korrekta i den ursprungliga anmälan
– anges samma betalningsdag som i den ursprungliga anmälan
– hänförs till den tidigare anmälan med anmälningsreferensen
– samma korrigeringssätt för anmälningssätten 1 och 2
– den anmälningskanal som använts påverkar inte korrigeringen av en
anmälan.
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Korrigering av uppgifter – makulering
•

Uppgifter ska korrigeras genom att makulera en tidigare anmälan och göra en ny
anmälan i följande situationer:
–
–
–
–
–
–
–
–

•

korrigering av betalningsdag
korrigering av löneutbetalningsperiod
korrigering av kundnummer för presationsbetalare och inkomsttagare
korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen ställföreträdande betalare
korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
korrigering av pensionsarrangemangnummer
korrigering av ett arbetsolycksfallsförsäkringsbolags identifierare eller försäkringsnummer
Korrigering av uppgifter i Typ av avvikande situationer för försäkring:
• Ändring av uppgifter i Ingen försäkringsskyldighet retroaktivt och
• Ändring av uppgifter retroaktivt i Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands
socialskydd

Närmare om korrigering i inkomstregistrets anvisning: korrigering av uppgifter i
inkomstregistret
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Korrigering av anmälan i e-tjänsten
•

Anmälan korrigeras genom att hämta den anmälan som ska korrigeras och
trycka på knappen Korrigera.
– Anmälan öppnas som grund för korrigeringen.
– Kom ihåg situationer där korrigeringen
sker genom makulering.

•

Observera att en del av uppgifterna i anmälan kan finnas dolda under den
expanderbara menyn och du får fram dem genom att trycka på triangeln på den
expanderbara menyn.
Kontrollera den korrigerade anmälan i förhandsgranskningsvyn innan du sänder den
och försäkra dig om att du säkert har gett alla uppgifter som behövs.

•
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Anvisningar för anmälan
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Särdrag som gäller föreningarnas
anmälande
•
•

•

•

Den anmälningsgräns på 100 euro som använts vid anmälan till
Skatteförvaltningen har slopats.
Tävlingspris anmäls till inkomstregistret när de har ett värde i pengar.
– Pris i form av föremål och varor av ringa värde, som till exempel pokaler,
medaljer, skärmmössor, karamellpåsar eller kaffepaket är emellertid inte
skattepliktig inkomst. De omfattas inte av anmälan.
– Anmäls med inkomstslaget 316 Övriga skattepliktiga förvärvsinkomster
Gåvor på bemärkelsedagar anmäls inte till inkomstregistret om gåvan uppfyller
villkoren för skattefrihet. Villkoren har behandlats i Skatteförvaltningens
anvisning.
Inkomstregistret förändrar inte förfaringssättet för att anmäla stipendier.
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Särdrag som gäller föreningarnas anmälande –
ersättning av resekostnader
•

Skattefria ersättningar av resekostnader kan betalas för arbetsresor i
allmänhet endast till löntagare.
– Till frivilliga som arbetar för och på uppdrag av ett allmännyttigt
samfund kan per kalenderår betalas skattefritt:
• dagtraktamente för högst 20 dagar
• logiersättning enligt verifikation
• ersättning av resekostnader enligt ett allmänt fortskaffningsmedel
utan begränsning enligt verifikation och kilometerersättningar högst
3 000 euro.
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Särdrag som gäller föreningarnas anmälande –
ersättning av resekostnader
•

•

Dagtraktamente som betalats ut av ett allmännyttigt samfund till en frivillig
anmäls med inkomstslaget 358 Dagtraktamente som betalats ut av ett
allmännyttigt samfund.
– Den andel som överstiger 20 dagar anmäls med inkomstslaget 336
Arbetsersättning och är skattepliktig inkomst.
Kilometerersättning som betalats ut av ett allmännyttigt samfund till en
frivillig anmäls med inkomstslaget 357 Kilometerersättning som betalats
ut av ett allmännyttigt samfund.
– Den andel som överstiger 3 000 euro anmäls med inkomstslaget 336
Arbetsersättning och är skattepliktig inkomst.
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Särdrag som gäller föreningarnas anmälande –
exempel på ersättning av resekostnader
•

Ett allmännyttigt samfund betalade enligt överenskommelse en skattefri
kilometerersättning på 300 euro till en handledare för ledandet av
sagogymnastikstunder. Handledaren utförde frivilligarbete och erhöll inte något annat
arvode. Därtill representerade handledaren samfundet vid ett förbundsmöte för vilket
samfundet betalade ett skattefritt heldagstraktamente och ett partiellt dagtraktamente
(sammanlagt 45 euro) samt flygbiljetter och en hotellövernattning. Handledaren lämnade
in reseräkningar för flera månader på en gång till samfundet och de betalades på en
gång.

•

Till inkomstregistret ska anmälas inom fem kalenderdagar från betalningsdagen:
– 300 euro med inkomstslaget 357 Kilometerersättning som betalats ut av ett
allmännyttigt samfund
– 45 euro med inkomstslaget 358 Dagtraktamente som betalats ut av ett
allmännyttigt samfund.
Flygbiljetter och hotellövernattningen anmäls inte till inkomstregistret.

•
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Särdrag som gäller föreningarnas
anmälande – identifieringar
•

•

Alla föreningar har inte FO-nummer. Inkomstregistret rekommenderar
ansökan om FO-nummer.
Om en förening blir anmälningsskyldig och saknar FO-nummer, ska
föreningen anmäla Annan identifierare som identifierartyp och lämna in
föreningsregisternummer.
– Föreningen ska då i praktiken göra en anmälan på inkomstregistrets
pappersblankett 6104, eftersom en förening inte kan anmälas
elektroniskt utan FO-nummer.
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Arbetsgivarens separata anmälan
•

Arbetsgivarens separata anmälan ska lämnas in månatligen, senast på
den femte dagen i den kalendermånad som följer efter
löneutbetalningsmånaden.
– En regelbunden arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata
anmälan för varje månad. Anmälan ska lämnas in även för de månader
då man inte har betalat ut några löner (uppgiften Ingen lönebetalning).
– En tillfällig arbetsgivare ska lämna in arbetsgivarens separata
anmälan endast för löneutbetalningsmånader, det vill säga för de
månader som hen även lämnar in inkomsttagares anmälan om
löneuppgifter. En tillfällig arbetsgivare behöver inte lämna in
arbetsgivarens separata anmälan för de månader då några löner eller
kostnadsersättningar inte betalas ut.
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Arbetsgivarens separata anmälan
•
•
•

•

Anmäls beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som uträknats
utifrån de löner som betalats under rapporteringsmånaden i fråga.
Endast en anmälan kan lämnas per rapporteringsmånad.
Inverkar inte på betalningen av arbetsgivarprestationer till
Skatteförvaltningen.
– Uppgifter som anmälts till inkomstregistret syns i MinSkatt på den
sjunde dagen i den månad som följer efter skatteperioden. I till exempel
januari 2019 syns de uppgifter som anmälts till inkomstregistret första
gången 7.2.2019.
Se närmare arbetsgivarens separata anmälan i inkomstregistrets anvisning:
arbetsgivarens separata anmälan
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Påföljdsavgifter och annat att
beakta
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Påföljdsavgifter
•

Det är viktigt att anmäla uppgifterna till inkomstregistret i tid.

•

En påföljdsavgift kan påföras för försummelse av anmälning.

•

År 2019 är ett övergångsår, och då påförs i allmänhet inte förseningsavgifter.
– Man får emellertid inte låta bli att göra en anmälan.
– Om en försummelse av anmälningsskyldigheten uppvisar uppenbar likgiltighet,
kan förseningsavgifter påföras även under övergångstiden år 2019.
– Användarna av uppgifterna i inkomstregistret kan påföra andra påföljder.

•

Förseningsavgifter påförs av Skatteförvaltningen. Informationsanvändare kan påföra
egna påföljdsavgifter.
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Vad påverkas inte av inkomstregistret?
•

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

•

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

•

Inkomstregistret avskaffar inte lönespecifikationen.

•

Inkomstregistret avskaffar inte inkomstskattedeklarationen.
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inkomstregistret.fi
Följ inkomstregistret på Twitter och Facebook
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