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Presentationens innehåll
• Statistiska uppgifter om anmälningar
• Anmälningar till inkomstregistret under 2020
– Förenklingar i anmälningar
– Årsförändringar
• Nya och ändrade anvisningar om anmälningar till
inkomstregistret
– Anmälning av olika arvoden och förmåner
• Inkomstregistrets rapporter
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Statistiska uppgifter
•

Ca 52 miljoner anmälningar om löneuppgifter har lämnats in.
– Uppgifter om ca 3,5 miljoner personer har anmälts.
– Över 270 000 arbetsgivare har lämnat in anmälningar.

•

Ca 265 miljoner anmälningar om löneuppgifter har distribuerats.
– Under 2019 består informationsanvändarna av FPA, arbetspensionsanstalter och PSC,
Sysselsättningsfonden samt Skatteförvaltningen.

•

Över 80 % av uppgiftslämnarna använder de kompletterande inkomstslagen i 200-serien
vid anmälan om penninglöner.

•

86 % av uppgifterna lämnas in till inkomstregistret via gränssnittet.
– Ca 10 % via laddningstjänsten
– Ca 4 % på webblanketten
– 0,01% på papper
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Förenklingar i
anmälningsförfarandet
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Förenklingar i inkomstregistrets
anmälningsförfarande
•

Det har förekommit några problem i inkomstregistret i väsentligt större omfattning än vad
man förväntade sig på basis av den omfattande förhandsberedningen.

•

En del av problemen orsakas av lagstiftningen och tidsfristerna för anmälan som upplevs
som onödigt korta samt av vissa anmälningsgränser.

•

Avsikten är att avhjälpa dessa problem på basis av den mottagna responsen, den
offentliga debatten samt regeringsprogrammets skrivningar:
”Problemen vid ibruktagandet av inkomstregistret ska utredas och korrigeras för att verksamheten för småföretagare och
medborgarorganisationer ska underlättas.”
”Den onödiga administrativa börda för små föreningar som bland annat inkomstregistret medför för
medborgarverksamheten utreds och elimineras skyndsamt.”
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Rättsgrunden för förändringarna
•

RP 62/2019 rd
–

–

•

RP 78/2019 rd
–

•

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av
ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet:
VM129:/00/2019
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om
beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ: VM130:/00/2019

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 9 och 12 § i
lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i
inkomstskattelagen: VM131:/00/2019

Riksdagens finansutskott har föreslagit ändringar i regeringens proposition 78/2019.
–

22.1.2020

Under den resterande delen av året bör man på webbplatsen inkomstregistret.fi följa
anvisningarna om ändringar som träder i kraft nästa år.
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Utvidgningen av datainnehållet senareläggs
Förmåner och pensioner (RP 62/2019)

•

Pensioner och förmåner inkluderas i inkomstregistret först år 2021.
– Avsikten med fasindelningen är att säkerställa att anmälningsförfarandet för
pensions- och förmånsuppgifterna fungerar.
– Samtidigt utvecklar man inkomstregistrets användbarhet och försäkrar sig om att
inlämnandet av anmälningarna går smidigt.

•

År 2020: Gruppen av användare av inkomstuppgifter utvidgas med bl.a.
arbetslöshetskassorna, Arbets- och näringsministeriets (ANM) förvaltningsområde,
försäkringsbolagen, kommunerna och Statistikcentralen.
• Användare år 2019: Skatteförvaltningen, Sysselsättningsfonden,
arbetspensionsanstalterna, PSC och FPA
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Löneförskott (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020
1) Anmälningstiden för löneförskott förlängs.
–
–
–

Anmälning av löneförskott separat från uppgifterna om den ”egentliga” löneutbetalningen för
löneutbetalningsperioden har i praktiken visat sig vara arbetsam och orsaka onödig
administrativ börda.
Uppgifterna om löneförskott kan anmälas inom den tidsfrist som fastställts för uppgifterna om
den lön som ska betalas ut senare under samma löneutbetalningsperiod.
Förutsättningen är att lönerna har betalats ut under samma kalendermånad. Om någon
löneutbetalningsperiod inte har fastställts utgörs löneutbetalningsperioden av en
kalendermånad.
•
•

22.1.2020

Exempel 1: En arbetsgivare erhåller löneförskott 15.1 och den egentliga lönen 31.1. Löneförskottet och
lönen ska anmälas till inkomstregistret senast 5.2. Betalaren kan även anmäla löneförskottet separat
från penninglönen senast 20.1.
Exempel 2: Företagets löneutbetalningsdag är den 25:e dagen i månaden. Den 10:e dagen i månaden
betalar man 500 euro i löneförskott till en arbetstagare. Uppgiften om lönen och löneförskottet ska
anmälas till inkomstregistret senast på den 30:e dagen i månaden. Alternativt kan betalaren anmäla
löneförskottet separat från penninglönen senast på den 15:e dagen i månaden.
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Löneförskott (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

•

Observera att ändringen inte löser problemen i en situation där den ”egentliga” lönen
för löneutbetalningsperioden betalas ut först under följande månad.
–

Exempel 3: Lönen för november betalas till en arbetstagare 1.11. Lönen anmäls till
inkomstregistret 6.11. Arbetstagaren erhåller löneförskott 20.11. Eftersom någon lön inte betalas ut
under samma kalendermånad, ska förskottslönen anmälas till inkomstregistret som inkomst för
november senast 5.12.

–

Exempel 4: Lön betalas ut till en person med två veckors mellanrum 15.8 och 1.9. Personen
erhåller även löneförskott 22.8. Uppgift om löneförskott ska anmälas till inkomstregistret senast
5.9, eftersom någon lön inte betalas ut mera under samma kalendermånad.
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Löneförskott (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

•

Bestämmelsen gäller även löner som betalas under samma kalendermånad till
– delägare i ett aktiebolag
– bolagsman i ett kommanditbolag och öppet bolag
– en person i ledande ställning som på basis av sin ställning inte anses stå i ett
anställningsförhållande till betalaren, t.ex. verkställande direktören i ett
aktiebolag eller andelslag.

•

Förslaget påverkar inte löneutbetalarens skyldighet att verkställa
förskottsinnehållning på löneförskottet.
– Förskottsinnehållning ska verkställas även på löneförskott.
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Prestationer av engångsnatur som betalas
av en registrerad förening (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

2) Anmälningstiden för ringa prestationer av engångsnatur inom frivilligverksamhet
förlängs.
– Föreningar betalar ofta prestationer utan lönebetalningssystem och dom sköts i regel som
frivilligarbete, och då har anmälningstiden på fem dagar har upplevts som orimligt kort.
– Det föreslås att en registrerad förening kan anmäla uppgifter om prestationer av
engångsnatur på högst 200 euro månatligen senast på den femte dagen följande
kalendermånad.
• Med prestationer av engångsnatur avses en enskild inkomstpost som betalas till inkomsttagaren
endast en gång på basis av de uppgifter som finns tillgängliga vid betalningstidpunkten. Om en
prestation betalas ut regelbundet är det inte fråga om en engångsprestation även om prestationen
skulle betalas ut sällan.
• Inkomsten kan utgöra en engångsprestation även om den skulle betalas ut senare på nytt, om
man vid betalningstidpunkten inte känner till någon ny betalning på basis av ett avtal, en
förbindelse eller ett beslut.
22.1.2020
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Prestationer av engångsnatur som betalas
av en registrerad förening (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

•

En engångsprestation kan innehålla prestationer som betalats ut t.ex. som lön,
arbetsersättning eller kostnadsersättning.
–

Till beloppet av engångsprestationen räknas in alla olika poster som betalas till inkomsttagaren vid
samma betalningstidpunkt, t.ex. arvoden och kostnadsersättningar.
•

•
•
•
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Exempel 1: En idrottsförening (rf) betalar 3.2 till en domare av juniorishockey en prestation på 200
euro som innehåller arvode (arbetsersättning) och kilometerersättning. Vid betalningstidpunkten har
man inte kommit överens om en eventuell kommande match. Arbetsersättningen och
kostnadsersättningarna ska anmälas till inkomstregistret senast 5.3.
Exempel 2: En idrottsförening (rf) betalar 3.2 till en domare av juniorishockey ett arvode
(arbetsersättning) på 180 euro för träning under tre dagar. Arvodet ska anmälas till inkomstregistret
senast 5.3.
Exempel 3: En förening betalar en engångsprestation på 220 euro till en frivilligarbetare 20.11.
Eftersom prestationen överskrider det lagstadgade maximibeloppet för engångsprestationer, ska
uppgifterna anmälas till inkomstregistret senast på den femte kalenderdagen, dvs. senast 25.11.
Exempel 4: En förenings verksamhetsledare erhåller ett mötesarvode på 100 euro varje månad.
Uppgifterna ska anmälas inom 5 kalenderdagar eftersom det inte är fråga om en engångsprestation.
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Prestationer av engångsnatur som betalas
av en registrerad förening (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

•

Trots att tidsfristen för anmälningar har förlängts, ska uppgifterna om
engångsprestationer anmälas till inkomstregistret separat för varje
betalningsdag.
– Om man t.ex. under en månad har betalat ut två prestationer under olika dagar,
ska en separat anmälan lämnas in till inkomstregistret för var och en av
betalningarna.
•
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Exempel 5: En förening betalar ett arvode på 100 euro till en frivilligarbetare 10.11. Eventuell
följande betalning är inte känd. I slutet av månaden, 29.11, erhåller personen ännu en prestation
på 150 euro. Uppgifterna ska anmälas senast 5.12. Med två separata anmälningar.
– För betalningsdagen 10.11 anmäler man 100 euro och för betalningsdagen 29.11 150
euro.
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Skattefria kostnadsersättningar (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

3) Anmälningstiden för skattefria resekostnadsersättningar förlängs.
– Den nuvarande anmälningstiden (fem dagar från betalningen) har ansetts vara
onödigt kort med tanke på att dessa uppgifter i huvudsak används endast för
skattekontrollens behov.
– Uppgifterna om skattefria kostnadsersättningar ska anmälas senast på den femte
dagen i den kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden.
• Exempel 1: En löntagare har erhållit skattefria dagtraktamenten 5.2. Dagtraktamentena ska
anmälas till inkomstregistret senast 5.3.
• Exempel 2: Lön betalas till en person 15.8. Samtidigt erhåller personen även
kilometerersättningar på 150 euro och dagtraktamente på 84 euro. Uppgifterna om
penninglönen ska anmälas till inkomstregistret senast 20.8. Uppgifterna om skattefria
kostnadsersättningar kan anmälas samtidigt med penninglönen, men betalaren kan även
anmäla dem separat från penninglönen om hen så önskar senast 5.9.

22.1.2020
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Naturaförmåner (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

4) Anmälningstiden för naturaförmåner förlängs.
– Anmälningstiden för naturaförmåner, i regel fem dagar efter betalningen av
penninglön, har upplevts som orimligt kort, varmed det finns rikligt med fel i
uppgifterna om naturaförmåner. Korrigering av fel i efterhand är arbetsamt och
kan ibland utebli helt.
• För närvarande tillåts anmälan senast på den 5:e dagen i följande månad endast i
situationer där någon penninglön inte betalas ut alls under samma kalendermånad.

– Efter ändringen skulle naturaförmåner för en viss månad alltid kunna anmälas
senast på den 5:e dagen i följande månad oberoende av under vilken del av
månaden penninglönen har betalats ut.
• Exempel 1: Lön som influtit under november betalas ut 15.11. Betalaren kan anmäla
naturaförmånerna för november tillsammans med penninglönen senast 20.11 eller
separat senast 5.12.

22.1.2020
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Naturaförmåner (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020
•

•

Det föreslås även att naturaförmåner också ska kunna anmälas som inkomst för den
kalendermånad som följer efter den månad då naturaförmånen inflöt (vid årsskiftet även som
inkomst för följande skatteår), om penninglön för den månad då en naturaförmån influtit betalas
under följande månad.
Anmälan ska i dessa fall lämnas in senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer
efter den sistnämnda månaden. Med den månad då naturaförmånen inflöt avses den
kalendermånad för vilken förmånen har influtit.
• Om penninglön som influtit för december delvis eller helt betalas ut under januari, kan
naturaförmånen för december anmälas som inkomst för januari. Tidsfristen för anmälan av
naturaförmånen är i dessa fall den 5 februari. -> I dessa fall ändras även skatteåret för
inkomsten.
• Den ändring av inkomstskattelagen som gäller naturaförmåner skulle för första gången
tillämpas vid beskattningen för år 2020. På naturaförmåner som getts före lagens
ikraftträdande skulle dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. En naturaförmån
som getts för december 2019 räknas alltså som inkomst för skatteåret 2019 tillämpas.
22.1.2020
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Naturaförmåner (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020
Exempel på anmälan av naturaförmåner
– Exempel 2: Löneutbetalningsperioden är en halv månad. Lön för december betalas ut 20.12
och 5.1 nästa år. Betalaren kan anmäla naturaförmånen antingen som inkomst för december
tillsammans med penninglönen senast 27.12. (25.12 och 26.12 är helgdagar) eller separat
senast 5.1 nästa år. Alternativt kan betalaren anmäla naturaförmånen som inkomst för
januari tillsammans med penninglönen senast 10.1 eller separat senast 5.2.
–

Exempel 3: Lön som influtit för december betalas ut i sin helhet 10.1 nästa år. Betalaren kan
anmäla naturaförmånen som inkomst för december separat från lönen för december senast
5.1. Alternativt kan betalaren anmäla naturaförmånen som inkomst för januari tillsammans
med penninglönen senast 15.1 eller separat senast 5.2.

–

Exempel 4: Löneutbetalningsperioden är 15.12−15.1. Lönen betalas ut 20.1. Betalaren kan
anmäla naturaförmånen för december som inkomst för december separat från lönen för
december senast 5.1. Alternativt kan betalaren anmäla naturaförmånen som inkomst för
januari tillsammans med penninglönen senast 25.1 eller separat senast 5.2.

22.1.2020
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Tävlingspriser (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020
5)

Små tävlingspriser utesluts från anmälningsskyldigheten.
– Tävlingspriser på högst 100 euro behöver inte anmälas till inkomstregistret alls, om
mottagaren inte står i ett anställningsförhållande till prisutdelaren.
– Gränser gäller både penning- och varupriser.
•
•

–

Om samma person vinner flera priser i samma tävling, fastställs anmälningsskyldigheten på
basis av prisernas sammanlagda värde.
•

–

Exempel 3: En tävlande vinner vid samma tävlingsevenemang både längdhopps- och
trestegstävlingen och får presentkort värda 60 euro från båda tävlingarna. Priserna ska inte anmälas
till inkomstregistret eftersom det inte är fråga om samma tävling.

När ett lag är pristagare bestäms anmälningsskyldigheten utifrån prisets värde per spelare
eller medlem.
•

22.1.2020

Exempel 1: En amatörgolfare vinner ett presentkort på 90 euro i en golftävling. Tävlingsarrangören
behöver inte anmäla priset till inkomstregistret.
Exempel 2: En hundägare med sin hund vinner en säck med hundmat värd 75 euro i en agilitytävling.
Tävlingsarrangören behöver inte anmäla priset till inkomstregistret.

Exempel 4: Ett roddlag om 10 personer vinner ett penningpris på 300 euro i en roddtävling. Priserna
ska inte anmälas till inkomstregistret, eftersom prisets värde per mottagare är 30 euro (300/10).
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Tävlingspriser (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020
–

–

Ny ISkL 84a § (FiUB 16/2019 rd): Skattefrihet för tävlingspriser av ringa värde
• Ett penning- eller föremålspris på högst 100 euro som fåtts till följd av en tävling är skattefri
inkomst för mottagaren, då priset inte utgör lön, arbetsersättning eller bruksavgift enligt lagen
om förskottsuppbörd.
• Inkomsten kan betraktas som skattefri, om värdet på tävlingspriser som erhållits under
skatteåret är sammanlagt högst 100 euro.
– Om värdet på tävlingspriser under skatteåret överstiger 100 euro, betraktas priserna i
sin helhet som skattepliktig inkomst för mottagaren. I så fall ska inkomsttagaren själv
anmäla inkomsten i sin beskattning och till övriga informationsanvändare som behöver
uppgiften.
– Exempel 5: En person får ett pris på 300 euro. Priset utgör skattepliktig inkomst för
mottagaren i sin helhet, inte bara till den del som överstiger 100 euro.
Obs! Priser som inte betraktas som skattepliktig inkomst (kepsar, kaffepaket, pipleksaker m.m.) har
beskrivits i Skatteförvaltningens anvisning och dessa behöver fortfarande inte anmälas i
beskattningen eller till andra informationsanvändare.

22.1.2020
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Förseningsavgift (RP 78/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

6) Övergångstiden för påförande av förseningsavgift förlängs.
– Införandet av inkomstregistret har visat sig innebära en större förändring än
väntat
för företagens löneadministration och bokföringsbyråerna.
– Man har fortfarande inte hunnit eller kunnat ändra uppgiftslämnarnas
verksamhetsprocesser och förfaranden så att de skulle vara helt kompatibla
med inkomstregistret.
– Trots att problemen med anmälandet har minskat jämfört med början av
2019 kan man anta att de fortsätter in på 2020.
– Det är motiverat att senarelägga införandet av förseningsavgifter för att
företagens löneadministration och bokföringsbyråerna ska hinna genomföra
de ändringar som orsakas av inkomstregistret senast under 2020.
– Det föreslås att förseningsavgift införs först 1.1.2021.

22.1.2020
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Nettoåterkrav (RP 62/2019)
Ändringar vid ingången av 2020

7) Återkrav beaktas endast innan beskattningen har slutförts
– Prestationsbetalarens skatt för skatteperioden rättas inte, om en
inkomsttagare betalar tillbaka inkomst som hen under det föregående året
erhållit av prestationsbetalaren så sent att den förskottsinnehållning eller
källskatt som tagits ut på inkomsten har beaktats i inkomsttagarens
beskattning.
– Efter det att beskattningen slutförts ska betalaren återkräva beloppen i
brutto: i dessa fall återkräver betalaren både den prestation som betalats ut
till ett för högt belopp och ett belopp som motsvarar den
förskottsinnehållning som verkställts på denna prestation.
– Efter det att beskattningen slutförts försäkrar användningen av återkrav i
brutto både betalarens ställning och att skatterna hänförs rätt.
Skatteförvaltningen fastställer genom sitt beslut ett datum efter vilket
betalarens skatt för skatteperioden inte längre rättas.

22.1.2020
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Årsförändringar i inkomstregistret

22.1.2020
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i datainnehållet av anmälan om löneuppgifter

•

Ny uppgift till tilläggsuppgifterna om återkrav: Källskatt på det återkrävda
beloppet
– Används då en prestation som överbetalats återkrävs i netto av en
begränsat skattskyldig.
– Den nya uppgiften behövs så att återkravssituationer av källskatt kan
identifieras och hänföras rätt.

•

Två nya uppgifter i datagruppen Tilläggsuppgifter om inkomsttagaren:
– Person som arbetar på Ålands landskapsfärjor
• Uppgiften används endast till den del av lönen som intjänats på Ålands
landskapsfärjor underkastad av Ålands landskapsregering. En separat
anmälan om löneuppgifter ska lämnas in om personens övriga inkomst.
– Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet

22.1.2020
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Användning av tilläggsuppgift om en ny inkomsttagare
Företagare, ingen FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet
•

Uppgiften lämnas om en inkomsttagare som uppfyller villkoren i lagen om pension för
företagare, men har ingen försäkringsskyldighet (4 § i lagen om pension för företagare). På
motsvarande sätt ska denna uppgift lämnas om en inkomsttagare som uppfyller villkoren i
lagen om pension för lantbruksföretagare, men har ingen försäkringsskyldighet.
–

–
–

–

22.1.2020

En sådan situation kan uppstå t.ex. då företagsverksamheten bedrivs i en så liten skala att
företagaren inte är skyldig att teckna en FöPL- eller LFöPL-försäkring eller då företagarens ålder
underskrider eller överskrider de lagstadgade åldersgränserna.
Denna uppgift används då lön betalas ut till personen.
I dessa situationer är betalaren inte skyldig att betala arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift på
arbetstagarens lön, men Skatteförvaltningen fastställer sjukförsäkringens sjukvårdspremie på
basis av personens inkomst.
Som typ av tilläggsuppgift om inkomsttagaren anmäler betalaren Företagare, ingen FöPL- eller
LFöPL-försäkringsskyldighet samt att det inte föreligger någon försäkringsskyldighet på
inkomsttagarens inkomst till sjukförsäkringens del heller. Uppgift om arbetspensionsförsäkring
ska inte lämnas.
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i datainnehållet av anmälan om löneuppgifter

•

Tillägg av försäkringsuppgift:
– Till inkomstslaget 209 Kilometerersättning (skattepliktig) läggs till möjligheten att
anmäla försäkringsuppgift
•
•

Förvalet för inkomstslaget att inkomsten är underställd alla försäkringsavgifter.
Om en skattepliktig kilometerersättning som betalats ut på lindrigare grunder baserar sig på ett
kollektivavtal, är inkomsten inte underställd arbetspensions-, arbetslöshets- eller arbetsolycksfalls- och
yrkessjukdomsförsäkringspremier → Betalaren ska kunna ändra de förvalda värdena för
inkomstslagets försäkring.

– Till inkomstslaget 419 Avdrag före förskottsinnehållning läggs till möjligheten att
anmäla försäkringsuppgift
•
•

•

22.1.2020

Försäkringsuppgiften ska bekräftas om den inkomst på vilken avdraget görs inte är underställd
socialförsäkringsavgifter.
För närvarande ska betalaren alltid lämna in två olika anmälningar, om hen på samma gång betalar ut
lön som är underställd socialförsäkringsavgiften och sådan lön enligt FörskUL 13 § som inte utgör
grund för socialförsäkringsavgifter och det hänförs till någon av inkomsterna kostnader som dras av
före förskottsinnehållningen.
Efter den årliga ändringen kan man vid behov bekräfta det förvalda värdet för uppgift om försäkring och
det räcker med bara en anmälan.
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Årsförändringarna som träder i kraft 2020
Ändringar i behandlingsreglerna av anmälan om löneuppgifter
•

Ändringarna i behandlingsreglerna av anmälan om löneuppgifter förbättrar
informationskvaliteten och gör anmälandet mer logiskt. Syftet med ändringarna i
behandlingsreglerna är att säkerställa att de uppgifter som distribueras är korrekta.

•

Avlägsnande av kontrollregeln för A1-intyg:
–

–

•

Kontrollregeln för A1-intyg och typ av undantagssituation för försäkring tas bort. Framöver kan man som
uppgiften "Intyg över socialskydd" ange uppgiften "A1-intyg eller avtal från Finland" och samtidigt anmäla
typer av undantagssituation för försäkring.
Den nuvarande kontrollregeln förhindrar anmälan i situationer där personen innehar ett A1-intyg och
prestationen avviker från de förvalda värdena för försäkring. Kontrollregeln tas bort så att det är möjligt att
lämna in anmälan.

Kontroll av tillfällig arbetsgivare:
–

22.1.2020

Kontrollregeln läggs till, om uppgiften ”Tillfällig arbetsgivare" som angetts som typ av betalare är obligatorisk, då man
på anmälan har angett pensionsarrangemangnumret för tillfällig arbetsgivare (s.k. tekniskt försäkringsnummer).
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i behandlingsreglerna av anmälan om löneuppgifter
•

Datagruppen Övriga naturaförmåner kan anges endast för inkomstslaget 317 Övriga
naturaförmåner:
–

–

•

Kontrollregeln läggs till på anmälan av uppgifter via det tekniska gränssnittet. Denna kontrollregel
används redan i e-tjänsten. Via det tekniska gränssnittet kan man ange uppgiften OtherBenefits
även för andra inkomstslag än 317 Övriga naturaförmåner. Värden för denna uppgift är
Bostadsförmån, Telefonförmån, Kostförmån och Övriga förmåner. Framöver kan dessa värden inte
anges för andra inkomstslag än 317 Övriga naturaförmåner.
Dessa naturaförmånsvärden kan inte ingå i något annat inkomstslag än 317 Övriga naturaförmåner.
Denna koduppsättning är avsedd endast för inkomstslaget Övriga naturaförmåner.

Identifierare av ställföreträdande betalare och egentlig betalare:
–
–
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Kontrollregeln läggs till där den personbeteckning som angetts för en ställföreträdande betalare inte
kan vara densamma som en personbeteckning eller ett FO-nummer som angetts för den egentliga
arbetsgivaren.
En betalare som är ställföreträdande betalare kan ange samma identifierare som betalaren har som
den egentliga arbetsgivarens kundnummer. I situationer som hänför sig till ställföreträdande betalare
kan den ställföreträdande betalarens och den egentliga arbetsgivarens identifierare inte vara
samma.
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i behandlingsreglerna av anmälan om löneuppgifter
Granskning av ersättande anmälan vad gäller vissa uppgifter:
• Korrigering av dessa uppgifter på ersättande anmälningar förhindras:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Korrigering av betalningsdag
Korrigering av löneutbetalningsperiod
Korrigering av prestationsbetalarens och inkomsttagarens kundnummer
Korrigering av Typ av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren då man ändrar tilläggsuppgiften
Idrottare eller Samfund
Korrigering av den egentliga arbetsgivarens kundnummer i datagruppen
ställföreträdande betalare
Korrigering av inkomsttagarens födelsedatum
Korrigering av pensionsarrangemangnummer
Korrigering av arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller försäkringsnummer
Korrigering av uppgifter i Typ av undantagssituation för försäkring:
•
•
•

22.1.2020

Ingen försäkringsskyldighet
Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands socialskydd
Frivillig försäkring i Finland

Om dessa uppgifter
behöver korrigeras, ska
den tidigare anmälan
raderas och en ny
anmälan lämnas in.

Obs! Uppgifter bör
makuleras först när en ny
anmälan kan lämnas in.
Rekommendationen är att
den tidigare anmälan
makuleras och en ny
anmälan lämnas in under
en och samma dag.
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i behandlingsreglerna av anmälan om löneuppgifter
•

Kontroll av adressuppgifterna:
–
–

•

Kontrollregeln läggs till om att adressuppgifterna framöver inte kan innehålla både gatuadress
och postbox.
Ändringen gäller följande adressuppgifter: betalarens, inkomsttagarens, företrädarens och
uppdragsgivarens adress samt adress i arbetsstaten.

Granskning av uppgiften Annan identifierare:
–
–
–

22.1.2020

Med typ av identifierare "Annan identifierare” har man i strid med anvisningarna angett FOnummer och personbeteckningar, trots att dessa ska anmälas med sin egen typ av identifierare.
Preciseringen Typ av identifierare (IdType) läggs till på koduppsättningens värde 99 Annan
identifierare. Man ska kontrollera att en finländsk personbeteckning eller ett finländskt FOnummer inte har angetts på fältet.
Ändringen gäller betalares, ställföreträdande betalares, företrädares och finländska
uppdragsgivares identifierare.
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i behandlingsreglerna av anmälan om löneuppgifter

•

Formatet för datum och det första godkända datumet:
– Schemat för sändning av uppgifter - anmälan om löneuppgifter har på
alla datumfält godkänt årtal som inte är realistiska. Kontrollregeln läggs
till på alla datumfält om att datumet inte kan vara tidigare än 1.1.1800.

22.1.2020
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Årsförändringar som träder i kraft 2020
Ändringar i behandlingsreglerna av arbetsgivarens separata anmälan
•

Kontroll av uppgiften Ingen lönebetalning
–

Till inkomstregistrets behandlingsregler läggs till en kontrollregel enligt vilken andra inkomstslag inte kan
anmälas med arbetsgivarens separata anmälan om inkomstslaget Ingen lönebetalning har angetts.

•

Granskning av ersättande anmälan vad gäller vissa uppgifter

•

Kontroll av uppgiften Annan identifierare

•

Kontroll av adressuppgifterna

•

Formatet av datumen
–
–

22.1.2020

Kontrollregler läggs till med vilka anmälan i strid med anvisningarna förhindras
Motsvarande som för anmälan om löneuppgifter
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Nya och ändrade anvisningar
vid anmälan

Inkomstregistrets detaljerade anvisningar
Anvisningar om löner
Så gott som alla anvisningar preciseras vid årsskiftet.
1. Penninglöner och poster som ska dras av från lönen
2. Obligatoriska och kompletterande uppgifter i anmälan om löneuppgifter
3. Arbetsgivarens separata anmälan
4. Korrigering av uppgifter i inkomstregistret
5. Naturaförmåner och kostnadsersättningar
6. Belöning av arbetstagare, prestationer som ska betalas till företagare och andra specialsituationer
7. Uppgifter i anslutning till försäkrande
8. Internationella situationer
9. Uppgifter om ett anställningsförhållande
10. Frånvarouppgifter
11. Prestationer som betalas av en ställföreträdande betalare
12. Hushåll som arbetsgivare
13. Påföljdsavgifter
14. Förklaringar på inkomstslag och poster som ska dras av från inkomsterna

22.1.2020
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Viktigt vid anmälan av olika prestationer/val av
inkomstslag
•

Varje inkomstslag som används i inkomstregistret har förvalda värden för de
socialförsäkringsavgifter som ska betalas för inkomstslaget.

•

Betalaren ska känna till hur de olika prestationerna och löneposterna behandlas
som arbetsinkomst i de olika försäkringarna.

•

Betalaren ska känna till de förvalda värdena för inkomstslaget samt om man kan
ändra dem.

•

Med vissa inkomstslag kan de förvalda värdena inte ändras.

•

Om de förvalda värdena inte kan ändras och försäkringspremierna avviker från
de förvalda värdena, ska man välja ett annat passande inkomstslag.

22.1.2020

34

Anmälan av ersättning för extra lediga dagar som
kompletterar semestern
•

Ändringen har trätt i kraft 1.4.2019 (RP 219/2018):
–
–

•

Ersättning för extra lediga dagar som kompletterar semestern anmäls till inkomstregistret med
inkomstslaget Annan skattepliktig förmån till personalen (315).
–

•

Extra lediga dagar som kompletterar semestern utgör inte sådan semester som avses i semesterlagen och inte
heller tid som likställs med arbetad tid enligt lagens 7 §. Under de extra lediga dagarna intjänas inte ny semester.
Det är fråga om extra lediga dagar som föreskrivs i syfte att fullgöra skyldigheter som följer av arbetstidsdirektivet.
För de extra lediga dagarna har arbetstagaren rätt till normal ersättning som motsvarar den ordinarie eller
genomsnittliga lön som arbetstagaren får under arbetad tid.

Försäkringsuppgifterna för inkomstslaget anmäls på följande sätt:
 Underställd arbetspensionsförsäkringsavgiften – Nej
 Underställd sjukförsäkringsavgiften − Ja
 Underställd arbetslöshetsförsäkringspremien – Nej
 Underställd försäkringspremien för arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring – Nej

Ersättning för extra lediga dagar som kompletterar semestern kan inte anmälas med
inkomstslaget Semesterersättning (234), eftersom detta inkomstslag är underställt
socialförsäkringen och det förvalda värdet kan inte ändras.

22.1.2020
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Prestation som kvittas mot ett annat
inkomstslag (1/4)
•

Om betalaren kvittar en prestation som betalats ut till ett för högt belopp mot ett annat
inkomstslag, ska den ursprungliga anmälan korrigeras och den tidigare överbetalingen ändras till
samma inkomstslag på vilket avdraget vid senare löneutbetalning görs.
–

22.1.2020

Hantering av prestationen som förskottslön är även i dessa fall tillåten med anmälan om
löneuppgifter till inkomstregistret endast om överbetalningen kan återkrävas till sitt fulla belopp i
samband med följande löneutbetalning.
•

Exempel: En lön på 3 800 euro har betalats till en inkomsttagare 20.2. Arbetsgivaren har
anmält uppgifterna som tidlön (3 400 euro) och övertidsersättning (400 euro) till
inkomstregistret. Senare upptäcker man att inkomsttagaren har betalats övertidsersättning
på 200 euro utan grund.

•

Betalaren och inkomsttagaren kommer överens om att prestationen betraktas som förskottslön
som dras av från den lön som vid följande löneutbetalning betalas till inkomsttagaren (20.3).
Avsikten är att vid löneutbetalningen 20.3 betala 3 400 euro i tidlön till personen. Betalaren
kvittar den övertidsersättning på 200 euro som betalats ut som en överbetalning mot tidlönen
och anmäler 3 200 euro till inkomstregistret som tidlön. Eftersom betalaren kvittar
prestationen mot ett annat inkomstslag, ska den ursprungliga anmälan (20.2) korrigeras
och överbetalningen registreras som samma inkomstslag mot vilket överbetalningen
kvittas.
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Exempel − första anmälan (2/4)
Kvittning mot ett annat inkomstslag
FÖRSTA ANMÄLAN FÖRE KVITTNINGEN / ANMÄLAN FÖR FEBRUARI
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx9876543
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: 20.2.20xx
Löneutbetalningsperiodens startdatum: 1.2.20xx
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 28.2.20xx
UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)
Typ av identifierare: Personnummer (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG
201 Tidlön
Intjäningsperiod: 1.2-28.2.20xx*
235 Övertidsersättning
Intjäningsperiod: 15.2-20.2.20xx*
402 Förskottsinnehållning
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

euro
3400.00

400.00
1140.00
256.50
57.00

Senare upptäcker man att inkomsttagaren har betalats övertidsersättning på 200 euro utan
grund. Överbetalningen kvittas mot tidlön för följande månad.

22.1.2020
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Exemplet fortsätter (3/4)
Kvittning mot ett annat inkomstslag
ERSÄTTANDE ANMÄLAN, OM PRESTATIONEN HAR KVITTATS MOT ETT ANNAT INKOMSTSLAG
Typ av åtgärd: Ersättande anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx9876543
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: 20.02.20xx
Löneutbetalningsperiodens startdatum: 01.02.20xx
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 28.02.20xx
UPPGIFTER I ANMÄLAN (INKOMSTTAGARE)
Typ av identifierare: Personnummer (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG
euro
201 Tidlön
3600.00
Intjäningsperiod: 1.2-28.2.20xx*
235 Övertidsersättning
Intjäningsperiod: 15.2-20.2.20xx*
200.00
402 Förskottsinnehållning
1140.00
413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare
256.50
414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift
57.00

22.1.2020
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Exemplet fortsätter (4/4)
Kvittning mot ett annat inkomstslag
ANMÄLAN FÖR MARS
Typ av åtgärd: Ny anmälan
Betalarens anmälningsreferens: 20xx3456789
LÖNEUTBETALNINGSPERIOD
Betalningsdag: 20.3.20xx
Löneutbetalningsperiodens startdatum: 1.3.20xx
Löneutbetalningsperiodens slutdatum: 31.3.20xx
UPPGIFTER I ANMÄLAN (OM INKOMSTTAGAREN)
Typ av identifierare: Personnummer (finskt) ddmmåå-7654 (+ övriga obligatoriska uppgifter)
UPPGIFTER OM INKOMSTSLAG

euro

201 Tidlön

3200.00
Intjäningsperiod: 1.3-31.3.20xx*

402 Förskottsinnehållning

960.00

413 Arbetspensionsförsäkringsavgift för arbetstagare

216.00

414 Arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringsavgift

48.00

22.1.2020
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Presentkort till löntagare för en bra arbetsprestation
•
•

Löntagare kan belönas för en bra arbetsprestation t.ex. med presentkort.
Uppgifterna anmäls till inkomstregistret enligt betalningsprincipen.
–
–

•

En förmån som getts i form av ett presentkort som vederlag för utfört arbete anmäls med inkomstslaget Övriga
naturaförmåner (317) i anmälan för den löneutbetalningsperiod då personen har fått förmånen.
Vid förskottsinnehållningen kan man emellertid tillämpa 9 § i förordningen om förskottsuppbörd:
• Om en betalning som görs i annan form än pengar är tillfällig, verkställs förskottsinnehållningen under
samma kalenderår antingen så, att betalningen läggs till det belopp som skall betalas under den
betalningsperiod som närmast följer på den under vilken betalningen beviljades eller så att den i jämnstora
rater läggs till de belopp som skall betalas under kalenderårets återstående betalningsmånader.
• Exempel: En person får ett presentkort på 4 500 euro i januari. Presentkortet ska anmälas på anmälan för
januari. Betalaren kan om hen så vill verkställa förskottsinnehållningen genom att fördela den i belopp som
ska betalas under kalenderårets återstående betalningsmånader efter det att förmånen beviljats (4 500 / 11
= 409,09 euro), varmed förskottsinnehållningen blir 409,09 €/mån. Förmånen ska inte anmälas senare trots
att den beaktas i förskottsinnehållningsbeloppet. En verkställd förskottsinnehållning anmäls till
inkomstregistret till det belopp som den debiterats.

Ett arvode som betalats i form av pengar kan anmälas med inkomstslaget Annat betalt tillägg (216).

22.1.2020
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Inkomstregistrets rapporter
•

Före årsskiftet är det bra att kontrollera att det inkomstbelopp och de avgifter som tagits ut på
inkomsterna motsvarar de prestationer som betalats till arbetstagarna.
–

För närvarande används Sammandrag över betalarens löneuppgifter (600):
•

•

–

För närvarande används även Sammandrag av betalarens anmälningar om löneuppgifter per
inkomsttagare (606):
•

–

Rapporten kan beställas via gränssnittet, och den skickas till e-tjänsten i PDF-format.

Arbetstagare kommer att få tillgång till en ny inkomsttagarspecifik rapport (618), där uppgifterna har
fördelats per inkomsttagare och inkomstslag.
•
•
•
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Uppgifterna kan erhållas som en PDF-rapport i e-tjänsten eller som avstämningsmaterial via gränssnittet
(s.k. betalarens avstämningsmaterial).
Uppgifterna presenteras per betalningsdag om alla löner som betalaren betalat, t.ex. inkomster underställda
sjukförsäkringsavgiften, pensionsgrundande inkomster, förskottsinnehållningar etc.

Rapporten börjar användas i slutet av december.
Rapporten kan beställas i e-tjänsten och den skickas för hämtning till e-tjänsten i CSV-format → rapporten
kan laddas från e-tjänsten till den egna datorn.
Fullmakterna att uträtta ärenden för företaget ska vara giltiga för att kunna hämta uppgifterna från etjänsten.
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