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Presentationens innehåll
• Utveckling av inkomstregistret inklusive tidsplan
• Ändringar i datainnehållet och behandlingsreglerna som träder i kraft i 

början av 2022
• Övriga kommande ändringar
• Aktuellt om intressentgruppstestning
• Övriga aktuella teman
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Småskalig utveckling av 
inkomstregistret inklusive tidsplan



Utveckling av inkomstregistret
• Små utvecklingsförslag behandlas i den småskaliga utvecklingen

– Är av liten omfattning och kan genomföras inom ramen för den gällande 
lagstiftningen

– Samlas in och behandlas enligt årsklockan
• Omfattande utvecklingslinjer bereds vid finansministeriet

– Mer omfattande helheter kräver till exempel ändring av den nuvarande 
lagstiftningen

– Behandlas som en del av inkomstregistrets utvecklingsplan
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Årsklocka för den småskaliga utvecklingen av 
inkomstregistret
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Godkända ändringsbegäranden 2022
I de ändringsbegäranden som godkänts för 2022 har särskilt sådana 
åtgärder betonats som minimerar den administrativa bördan av 
anmälningen 
• Utveckling av rapporterna har betonats särskilt
• Syftet med de godkända ändringsbegärandena är att förbättra kvaliteten på de uppgifter 

som mottas i inkomstregistret och att därigenom säkerställa riktigheten i de uppgifter som 
distribueras till informationsanvändarna

• Kvaliteten på uppgifterna förbättras genom att styra prestationsbetalarna att anmäla 
uppgifterna till registret korrekt på första försöket – då behövs inga korrigeringar i 
anmälningarna

• Ändringarna gäller i huvudsak funktionerna för prestationsbetalare
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Behandlade ändringsbegäranden
Totalt framfördes 78 ändringsbegäranden
• Vissa ändringsbegäranden har delats upp i mindre helheter

Vissa ändringsbegäranden har gått till vidareutveckling, där genomförandet av dem kan 
bedömas i större omfattning och mer detaljerat
• En ändringsbegäran har markerats som ogrundad om

– den inte innehåller någon ändring av en nuvarande funktion eller tjänst i inkomstregistret
– begäran i den redan har genomförts.  

Åtgärderna utifrån ändringsbegärandena fördelas enligt följande:
• Godkänd: 25 st.
• Delvis godkänd: 6 st.
• Avvisad: 29 st. 
• Ogrundad: 6 st.
• Delvis ogrundad, delvis avvisad: 4 st.
• Gått till vidareutveckling: 8 st.
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Preliminär tidsplan

14.6.2021

Senast 29.10.2021 
Inkomstregistret har gjort 
ändringarna i användarnas 
uppgiftstillstånd 

Fr.o.m. 23.6 
Testning av årsändringar: 
gränssnitt (sändning av 
uppgifter)

Fr.o.m. 8/2021
Uppgiftstillståndspaket skickas till 
informationsanvändarnas organisationer

7.6
Teknisk dokumentation av årsändringarna 
publiceras på inkomstregistret.fi

Årsändringarna 
implementeras och görs 
tillgängliga för kunderna i 
regel 45 dagar före årsskiftet 
(17.11.2021)

Fr.o.m. 9/2021
Administration och verkställande 
(produktion) av uppgiftstillstånd för 
informationsanvändare

14.6 Programvaruhusdag

Fr.o.m. 07/2021 
Testning av årsändringar: 
gränssnitt (distribution av 
uppgifter) Fr.o.m. 10–11/2021

Testning av årsändringar:  
e-tjänsten (sändning och 
distribution)
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Ändringar av datainnehållet i 
anmälningar

2022



Ändringar av datainnehållet i anmälningar 2022
• 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.
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Ändringar av datainnehållet i anmälan om 
löneuppgifter
• Ändringar i koduppsättningarna:

– Möjlighet att anmäla uppgiften Försäkringsuppgiftens typ (InsuranceCode) 
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 Försäkringsuppgiftens typ går det att avvika från 

presumtionsbestämmelserna för inkomstslagets socialförsäkringsavgifter
– Termändring: Typ av betalare (PayerType) ändras från Tillfällig 

arbetsgivare (kod 3) till formen Tillfällig arbetsgivare (inget ArPL-
försäkringsavtal)
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter
• Fyra nya kontrollregler gällande återkrav: 

1. Datumet för återkrav (RecoveryDate) 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 (RecoveryDate) 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 (StartDate) för den Ursprungliga löneutbetalningsperioden (OrigPaymentPeriod) kan 
inte vara tidigare än 1.1.1800 OCH uppgiften kan inte vara senare än Datumet för återkrav 
(RecoveryDate)
• 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 (Recovery = true), får inte 

en negativ siffra i uppgiften Belopp anges för inkomstslagen Förskottsinnehållning (402) och 
Källskatt (404) i anmälan
• Genom behandlingsregeln förhindras att en betalare vid nettoåterkrav anmäler 

förskottsinnehållningens andel fel och för fel period.
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter
• Övriga nya behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter:

– 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 (IncomeEarnerType) ”Nyckelperson” (kod 4) och 
inkomstslaget Förskottsinnehållning (402) får inte anges på en och samma anmälan

• Genom behandlingsregeln förhindras att skatt uppburen på en nyckelpersons inkomst anmäls fel.
– Typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerType) ”Arbetsgivaren betalar 

skatterna för arbetstagarens räkning (avtal om nettolön)” (kod 11) kan anges i en anmälan 
endast om Typen av betalare (PayerType) är ”Utländsk arbetsgivare” (kod 4)

• Genom behandlingsregeln förhindras att en finsk arbetsgivare anmäler uppgifterna felaktigt.
– Om Typen av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren (IncomeEarnerType) är ”Företagare, ingen 

FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldighet” (kod 14), ska uppgifterna Typ av undantagssituation 
för försäkring (InsuranceExceptionCode) anges i anmälan (kod 1 eller alternativt 2, 3, 4 och 5) 

• Genom begränsningsregeln säkerställs att uteslutande av socialförsäkringsavgifter anmäls 
korrekt.
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Behandlingsregler för anmälan om löneuppgifter
• Ändringar i behandlingsreglerna gällande anmälan av Keva-uppgifter Ändringarna förändrar inte funktionerna.

I datagruppen Betalarens underorganisationer (SubOrgs) har behandlingsregeln för uppgiften 
Underorganisationens identifierare (Code) 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.
Följande andel av uppgiften Underorganisationens identifierare (Code) har raderats i behandlingsregeln:

• ”Om man anmäler inkomstslag som inte kräver Kevas pensionsarrangemangnummer, får uppgiften 
Betalarens underorganisation inte anges.”

I datagruppen Orsak till avslutande av anställningsförhållande (EmploymentEnding) har behandlingsregeln 
för uppgiften Orsakskoder till avslutande av anställningsförhållande (Type) 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”.
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Ändringar i arbetsgivarens separata anmälan
• Ändring av behandlingsregel 

– Det pensionsarrangemangnummer som anges i anmälan ska vara giltigt under den 
angivna rapporteringsperioden (PaymentMonth) 

• 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 (PayerOther) 

till i datagruppen Uppgifter om betalaren (Payer) 
• I elementet går det att ur koduppsättningen Typ av betalare (PayerType) ange följande 

koder: 
– Hushåll (kod 2) 
– Hushåll i arbetsgivarring (kod 10)

• Användning av andra kodvärden förhindras.
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Ändringar av datainnehållet i anmälan om 
förmånsuppgifter
Nya inkomstslag
• Övriga pensioner

– 1417 Arbetslivspension (frivillig arbetspensionsförsäkring)
• Arbetslivspension som betalas utifrån frivillig arbetspensionsförsäkring. Arbetslivspension kan beviljas en sökande som fyllt

63 år efter en lång tid i slitsamt 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 efter en lång tid i slitsamt arbete. 

• Ålderspensioner
– 1419 Partiell förtida ålderspension (frivillig arbetspensionsförsäkring)

• En pensionskassa- eller pensionsstiftelsespecifik delvis tidigarelagd ålderspension som betalas utifrån en icke-formbunden 
arbetspensionsförsäkring.

– 1420 Partiell förtida ålderspension (direkt tilläggspensionsarrangemang)
• Delvis tidigarelagd ålderdomspension som baserar sig på en förbindelse till en tilläggspension av arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren har en säkringsskyldighet rörande sina direkta tilläggspensionsarrangemang. Pensionens exakta form 
överenskoms mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Pensionen betalas ur pensionskassans eller -stiftelsen 
betalningssystem, trots att arbetsgivaren ansvarar för de kostnader som orsakas av pensionerna.

• Andra prestationer som grundar sig på en frivillig försäkring
– 1421 Avkastning av en frivillig pensionsförsäkring som betalas som engångsbelopp

• Avkastning som en privatperson får på en frivillig pensionsförsäkring som hen köpt med en engångsbetalning. Den pension 
som fås ur försäkringen deklareras med inkomstslaget 1261 Pension (frivillig pensionsförsäkring som betalas med 
engångspremie).
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Behandlingsregler för anmälan om förmånsuppgifter
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.
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Behandlingsregler för anmälan om förmånsuppgifter
En ny behandlingsregel läggs till som förhindrar angivelse av uppgifterna ”Ogrundad förmån = true” och 
”Återkrav = true” för de nedan uppräknade inkomstslagen. Då anges heller inga andra relaterade uppgifter.  
• 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 den ursprungliga anmälan utan 

uppgift om ogrundad förmån eller återkrav.
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Övriga kommande ändringar



E-tjänsten
• 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.

• Listan över anmälningar i sökresultaten görs mer lättanvänd
– När du väljer anmälan på listan i sökresultaten förblir den valda 

anmälningsraden markerad även när du går tillbaka till listan över 
anmälningar.

– Den valda raden förblir markerad tills
• du ändrar sökvillkoren, dvs. du gör en ny sökning
• du loggar ut helt ur e-tjänsten.
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E-tjänsten
• Uppgifterna om nettoåterkrav visas mer tydligt på sidorna Inlämnade anmälningar 

(betalare) och Sökning i egna inkomstuppgifter (inkomsttagare) 
– Anmälningar om löneuppgifter – I det sammandrag som visas i sökresultaten läggs 

följande uppgifter till om datagruppen Tilläggsuppgifter om återkrav (RecoveryData) 
som separata rader:

• Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (Withhold) visas under 
inkomstslaget 402.

• Källskatt på det återkrävda beloppet (TaxAtSource) visas under inkomstslaget 
404.

– Anmälningar om förmånsuppgifter – I det sammandrag som visas i sökresultaten 
läggs följande uppgifter till om datagruppen Tilläggsuppgifter om återbetalning 
(RecoveryData) som separata rader:

• Förskottsinnehållning på det återbetalning (Withhold) visas under inkomstslaget 
1266.

• Källskatt på det återbetalning (TaxAtSource) visas under inkomstslaget 1267.
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Rapporter kan framöver även fås i CSV-format 
och uppgifterna uppdateras snabbare
• Efter ändringen kan alla rapporter beställas i form av CSV-filer.

– Alla rapporter för informationsproducenter och informationsanvändare i 
inkomstregistret kan beställas i PDF- eller CSV-format.

– Beställaren väljer filformat samtidigt som hen beställer en rapport.
• 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.
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Ändringar i rapporterna 600 och 618
• 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 (RecoveryData):
– Förskottsinnehållning på det återkrävda beloppet (Withhold)
– Källskatt på det återkrävda beloppet (TaxAtSource).
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Datadistribution
I det material som kan beställas ur inkomstregistret 302 – Anmälningar 
om löneuppgifter – flera betalare läggs pensionsarrangemangnummer till 
som nytt hämtningsvillkor
• I materialet 302 Anmälningar om löneuppgifter – flera betalare läggs 

Arbetspensionsarrangemangnummer (V) till som typ av hämtningsvillkor för 
materialbeställning.

• Ändringen möjliggör materialbeställningar med mer exakta hämtningsvillkor.
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Aktuellt om intressentgruppstestning



Aktuellt om intressentgruppstestning
• Inkomstregistret frångår EXT1-testmiljön.

• I fortsättningen upprätthålls endast EXT2-testmiljön.

Ändringstidsplan och stöd:
• 26.5.2021 publicerades den sista versionen i bägge miljöer.
• 23.6.2021 publiceras en uppdateringsversion endast i EXT2-testmiljön.
• Fram till 9.6.2021 stöds även EXT1-miljön. Observationer kan anmälas rörande bägge 

testmiljöerna fram till 9.6.2021.
• 10.6–23.8.2021 EXT1-miljön är tillgänglig, men stödet och uppdateringarna har upphört. 

24.8.2021 EXT1-miljön stängs slutgiltigt.
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Aktuellt om intressentgruppstestning
Ändringar i testningen eller överföring av testningen till EXT2-miljön:
Kontaktblankett för intressentgruppstestning

Tillägg av ny testningskanal:
Anmälan om inledning av intressentgruppstestning
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Övriga aktuella teman



Inledda utredningar av fenomen i inkomstregistret
I inkomstregistrets verksamhetsplan och budget 2021 finns följande angivelse:
• Under verksamhetsåret 2021 utreds 

1. helheten gällande korrigering av uppgifter i inkomstregistret 
2. integriteten i ställföreträdande betalares anmälningar som ska lämnas in genom en anmälan om 

löneuppgifter och hur väl förfarandet fungerar 
• Målet med utredningarna är att utvärdera fenomenet med beaktande av såväl produktionen som användningen av 

information.

Utredningarna har framskridit enligt det planerade tidsschemat
• Vid Inkomstregisterenheten bereds slutrapporter om båda utredningarna av fenomen. 

Rapporterna innehåller en beskrivning av de gjorda utredningarna, nuläget, de identifierade 
utvecklingsområdena och åtgärdsförslag.

• Vid intressentgruppsmöten och genom förfrågningar har man efterlyst ställningstaganden från de 
intressentgrupper som är viktigast med tanke på temat.

• Slutrapporterna kommer att skickas till intressentgrupperna för kommentarer och kontroll via 
samarbetsnätverket i två omgångar: först till de intressentgrupper som har deltagit i utredningen 
och därefter till hela samarbetsnätverket för inkomstregistret.

Slutledningarna och åtgärdsförslagen i utredningarna behandlas under slutet av 2021.
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Tack för att ni deltog!

inkomstregistret.fi
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