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Utgångspunkterna för korrigering
av löneuppgifter

Vem ska rätta uppgifter?
•

•

•

Prestationsbetalaren ansvarar för
riktigheten och korrigeringen i fråga om
uppgifter som denne lämnat in till
inkomstregistret för att registreras.
Utbetalaren är skyldig att korrigera en
felaktig uppgift som denne anmält, om
den felaktiga uppgiften i inkomstregistret
grundar sig på en anmälan av
prestationsbetalaren.
Inkomstregistermyndigheten, en
informationsanvändare eller en
inkomsttagare kan inte korrigera uppgifter
i inkomstregistret.

18.5.2022

•

•

•

Om en inkomsttagare lägger märke till
en felaktig uppgift i anmälan om
löneuppgifter till inkomstregistret, ska
inkomsttagaren yrka på korrigering hos
prestationsbetalaren i fråga.
Om en informationsanvändare
upptäcker ett fel i de anmälda
uppgifterna, är utbetalaren skyldig att
rätta uppgifterna.
Också inkomstregistret övervakar att
anmälan sker i rätt tid och skickar vid
behov kontrollmeddelanden till
utbetalaren (till exempel anmälningar som
sparats flera gånger)
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Vilka uppgifter ska rättas?
•

I inkomstregistret rättas fel som gäller
– löneinkomster som betalats ut eller
återkrävts från och med 1.1.2019
– pensions- och förmånsinkomster
som betalats ut eller återkrävts från
och med 1.1.2021

•

Om felet gäller tiden före inkomstregistret,
rättas uppgifterna direkt hos den behöriga
myndigheten.

18.5.2022

•

Alla fel i anmälningsuppgifterna ska
korrigeras. Detta gäller
– inkomstuppgifter som sparas i
inkomstregistret och andra
obligatoriska uppgifter (6 § i lagen
om inkomstdatasystemet)
– identifierings- och kontaktuppgifter
som är obligatoriska att lämna in (8
§)
– kompletterande uppgifter (7 §)
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När ska uppgifterna rättas? (1/2)
•

En prestationsbetalare ska utan obefogat
dröjsmål korrigera en felaktig anmälan.
– Gäller alla utbetalare (inklusive
hushåll och pappersanmälare),
oavsett inom vilken tidsfrist den
ursprungliga anmälan borde ha
lämnats in.
– Uppgifterna ska rättas inom den tid
som rimligen kan förutsättas av
anmälaren.
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•

Uppgifter som anmälts till inkomstregistret
kan administreras och korrigeras så länge
som de bevaras i registret, det vill säga i
10 år från början av det år som följer efter
registreringsåret.
– Detta motsvarar i regel den tid som
arbetsgivarna är skyldiga att spara
lönebokföringen och den övriga
bokföringen.
– Korrigeringar kan göras ett
obegränsat antal gånger.
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När ska uppgifterna rättas? (2/2)
•
•

•

Även om uppgifterna normalt ska lämnas in efter 5
kalenderdagar från utbetalningsdagen, finns det en
annan tidsfrist för förseningsavgiften.
Skatteförvaltningen påför en förseningsavgift, om
uppgifterna om utbetalda prestationer anmäls
senare än den 8:e i kalendermånaden efter
utbetalningsdagen.
– Avgiften påförs endast för avsaknad eller
rättelse av obligatoriska uppgifter.
Om en anmälan som ursprungligen lämnats in i tid
rättas, ska Skatteförvaltningen påföra påföljdsavgift,
om följande villkor uppfylls:
– Korrigeringen görs mer än 45 dagar efter den
ursprungliga tidsfristen.
– I och med rättelsen ökar beloppet på den
skattepliktiga prestationen eller den
pensionsgrundande arbetsinkomsten på
anmälan.
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•

•

Exempel: En utbetalare har ursprungligen
lämnat in anmälningarna för april i tid (före
8.5).
– Utbetalaren korrigerar en anmälan 30.6.
– I och med rättelsen ökar beloppet på
den skattepliktiga prestationen och den
pensionsgrundande arbetsinkomsten
med 100 euro på anmälan.
– Förseningsavgiften utgörs av 1 % av
det ökade skattepliktiga beloppet = 1
euro.
De påföljdsavgifter som Skatteförvaltningen
påför gäller enbart anmälande av uppgifter
inom utsatt tid. Informationsanvändarna kan
påföra också andra påföljder.
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Hur korrigeras uppgifterna?
•
•

•

Uppgifterna i inkomstregistret korrigeras i
regel genom ett ersättande förfarande.
Den ursprungliga anmälan korrigeras på
så sätt att alla uppgifter i anmälan uppges
på nytt, varvid anmälan utöver nya och
ändrade uppgifter dessutom innehåller de
korrekta uppgifterna i den ursprungliga
anmälan.
I korrigeringen av uppgifter används en
anmälningsreferens med vilken en
korrigering eller makulering hänförs till rätt
anmälan.
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•

•

I vissa situationer kan inte en ersättande
anmälan användas, utan uppgifterna ska
korrigeras genom att makulera den
tidigare anmälan och därefter lämna in en
ny anmälan.
En giltig eller makulerad anmälan kan
alltid användas som grund för en ny
anmälan.
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Rättelse av en anmälan genom makulering
(1/2)
Anmälan om löneuppgifter
•
•

•

•

Utbetalningsdagen eller löneutbetalningsperioden
Uppgifter om betalaren:
– Betalarens kundnummer
– Fungerar som uppgiften ställföreträdande betalare
– Den egentliga arbetsgivarens kundnummer
Uppgifter om inkomsttagaren
– Inkomsttagarens kundnummer
– Inkomsttagarens födelsedatum
– Typer av tilläggsuppgifter om inkomsttagaren: Idrottsman eller
Samfund
Uppgifter om försäkringar:
– Typ av betalare: Tillfällig arbetsgivare (inget ArPLförsäkringsavtal)
– Arbetspensionsanstaltens pensionsarrangemangnummer
– Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets identifierare eller
försäkringsnummer.
– Uppgifter Ingen försäkringsskyldighet
– Uppgifter Omfattas inte av tillämpningsområdet för Finlands
socialskydd
– Uppgiften Frivillig försäkring i Finland (arbetspensionsförsäkring)

18.5.2022

Separat arbetsgivaranmälan
•
•
•
•

Rapporteringsperiod
Prestationsbetalarens kundnummer
Arbetspensionsanstaltens
pensionsarrangemangnummer
Arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets
identifierare eller försäkringsnummer.
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Rättelse av en anmälan genom makulering
(2/2)
•

•
•

Om uppgifterna måste korrigeras genom makulering,
rekommenderas det att först makulera den ursprungliga
anmälan och först därefter skicka in en ny anmälan.
En redan makulerad anmälan kan också användas som
grund i e-tjänsten.
Makuleringen och den nya anmälan ska göras under
samma dag.
– Till exempel anmälningar som lämnats in kl.
16.00−18.00 kan i vissa situationer fördelas mellan
olika dagar i Skatteförvaltningens uppgifter.
– Om betalaren makulerar och lämnar in en ny
anmälan direkt från sitt lönesystem via det tekniska
gränssnittet, ska betalaren säkerställa att
programmet skickar anmälan vidare omedelbart
efter att den lämnats in. På så sätt undviker
utbetalaren att anmälningarna fördelar sig på olika
dagar.

18.5.2022
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Via vilka kanaler kan uppgifter rättas?
•

Den ursprungliga anmälans inlämningssätt
påverkar i princip inte korrigeringen av en
anmälan.

•

En uppgift som lämnats in via kanal A kan
vanligtvis korrigeras via kanal B.

•

Exempel: En utbetalare har via det tekniska gränssnittet
sänt material innehållande flera anmälningar om
löneuppgifter från löneprogrammet till inkomstregistret.
Uppgifterna kan rättas genom att:
1.
sända ersättande material från löneprogrammet
2.
korrigera en enskild anmälan med webblanketten
i e-tjänsten
3.
sända ersättande material i laddningstjänsten
4.
skicka en ersättande anmälan med en
pappersblankett.

18.5.2022
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Anmälningsfel

Anmälningsfel (1/2)
•

Det är fråga om ett anmälningsfel när en
anmäld uppgift inte motsvarar de faktiska
omständigheterna. Exempel:
– inkomsten har betalats rätt, men
anmälts fel
– uppgifter saknas i anmälan
– inkomsttagarens situation har
förändrats retroaktivt (till exempel
skattskyldighet)

•

Rättelse av anmälningsfel i e-tjänsten:
1. tillägg av uppgift som saknats i
anmälan
2. korrigering av en uppgift som redan
lämnats in.

18.5.2022

•

Exempel: Ett arvode för deltagande i ett möte
har betalats ut till en inkomsttagare med
arbetsavtalsförhållande. Prestationen har
uppgetts under inkomstslag 210 Mötesarvode.
Förvalet är att inkomstslaget inte omfattas av
försäkringsavgifter, vilket innebär att
prestationen styrts till att vara oförsäkrad
inkomst.
– Utbetalaren korrigerar typerna av
försäkringsuppgifter för inkomstslaget så
att de motsvarar försäkringssituationen.
– Försäkringsavgifter för arbetstagaren har
tagits ut på mötesarvodet, varför det inte
är nödvändigt att göra rättelser i
betalningsrörelsen eller i de poster som
ska dras av.
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Anmälningsfel (2/2)
Ursprungligt inkomstslag

18.5.2022

Typen av försäkringsuppgift korrigeras

Rättat inkomstslag
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Betalningsfel

Betalningsfel
•

•
•

När det gäller betalningsfel är anmälan i
princip korrekt, men den utbetalda
inkomsten för liten eller stor.
Betalningsfel kan korrigeras på olika sätt,
och det inte alltid nödvändigt att lämna in
en ersättande anmälan.
Betalningsfel kan hänföra sig till
exempelvis:
– en bruttoprestation som gjorts till ett
belopp som är för högt eller för lågt
– förskottsinnehållning som uppburits
till för högt eller lågt belopp eller till
arbetstagarens försäkringspremie.

18.5.2022
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Betalningsfel
(Den utbetalda inkomsten har varit för liten, korrigeras med en kompletterande utbetalning)

•

•

I stället för 2 500 euro har en lön på
endast 2 000 euro betalats ut till en
inkomsttagare. Den ursprungliga anmälan
rättas inte, eftersom den motsvarar de
belopp som betalats ut.
Utbetalaren lämnar in en ny anmälan för
den utbetalningsdag då den glömda
prestationen på 500 euro betalas.

18.5.2022

1 maj 2022

14 maj 2022
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Betalningsfel
(Inkomst har betalats ut till för högt belopp, återkrävs)

•
•

Om inkomsttagaren inte har rätt till en utbetald prestation eller en del av den, ska
inkomsten rättas till en grundlös förmån i inkomstregistret.
Korrigering av betalningar till för högt belopp (och anknutna arbetstagaravgifter) behandlas
i det andra avsnittet av utbildningen.

18.5.2022
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Betalningsfel
(Korrigering av förskottsinnehållning, det inte är fråga om en prestation till för högt belopp)
Rättelse av förskottsinnehållning som verkställts
till för högt belopp

Rättelse av förskottsinnehållning till för lågt
belopp

•
•

•
•

•

Anmäls till det verkställda beloppet.
Den som gör en betalning får höja eller sänka
belopp som innehålls vid senare betalning under
samma kalenderår, om förskottsinnehållning till
en del eller inte alls har verkställts eller om det
belopp som innehållits har varit för stort (19 § 1
mom. i FörskUL).
En utbetalare av en prestation kan rätta en
förskottsinnehållning som verkställts till för högt
belopp också då utbetalaren inte längre gör
utbetalningar till samma mottagare under
samma kalenderår. Gottgörelsen anmäls
separat till inkomstregistret såsom ett negativt
tal under inkomstslag 402 Förskottsinnehållning.

18.5.2022

•

Anmäls till det verkställda beloppet.
Om förskottsinnehållning verkställts enbart
partiellt eller om den uteblivit helt, kan
prestationsbetalaren på eget initiativ korrigera
felet genom att höja förskottsinnehållning som
verkställs på senare prestationer under samma
kalenderår.
Innehållningen får dock inte utan mottagarens
samtycke höjas med mer än tio procent av det
belopp som härvid betalas, om inte
prestationsmottagaren ger sitt samtycke till en
större förhöjning (19 § i FörskUL).
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Betalningsfel
(Korrigering av försäkringsavgifter för arbetstagare, då det inte handlar om en prestation till för högt belopp)

Rättelse av en försäkringsavgift för arbetstagare
som tagits ut till för högt belopp

Rättelse av en försäkringsavgift för arbetstagare
som tagits ut till för lågt belopp

•
•

•
•

•

Anmäls till det debiterade beloppet.
En utbetalare kan efter att felet upptäckts
minska inkomsttagarens arbetstagaravgifter för
en senare löneutbetalningsperiod och anmäla
det sänkta avgiftsbeloppet på anmälan om
löneuppgifter.
Om en arbetstagaresavgift som uppburits till för
stort belopp inte kan dras av från
inkomsttagarens arbetstagaresavgifter under en
senare löneperiod, kan innehållningen till för
högt belopp återbetalas till inkomsttagaren. I
sådana fall ska beloppet uppges som ett
negativt tal i anmälan om löneuppgifter.
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•

•

Anmäls till det debiterade beloppet.
I vissa situationer begränsar lagen
arbetsgivaren från att debitera avgifter som
tagits ut till för lågt belopp i samband med
senare löneutbetalningar.
I en rättelsesituation anmäler utbetalaren till
inkomstregistret det belopp som debiterats av
inkomsttagaren på anmälan för den
löneutbetalningsperiod under vilken betalaren
tar ut en förhöjd arbetstagaravgift.
Om lagen begränsar arbetsgivaren från att ta ut
avgifter senare, ska det belopp som betalats för
arbetstagarens räkning uppges som
naturaförmån på anmälan om löneuppgift.
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Betalningsfel
(Förskottsinnehållningar och försäkringsavgifter för arbetstagare har tagits ut till för högt belopp av
arbetstagaren)
April månads lön
Maj månads lön

•

•

En lön på 2 000 euro har betalats
ut till en inkomsttagare.
Förskottsinnehållning har tagits ut
till ett belopp som är 50 euro för
högt. Också försäkringsavgifter
har tagits ut med en för hög
procent.
Utbetalaren uppbär 50 euro
mindre i förskottsinnehållning av
inkomsttagaren i samband med
följande löneutbetalning och
återbetalar de försäkringsavgifter
som tagits ut till för högt belopp.
Utbetalaren anmäler de belopp
som de facto återkrävts.

18.5.2022
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Betalningsfel
(Förskottsinnehållningar och försäkringsavgifter för arbetstagare har tagits ut till för lågt belopp av
arbetstagaren)
April månads lön
Maj månads lön

•

•

En lön på 2 000 euro har betalats
ut till en inkomsttagare.
Förskottsinnehållning har tagits ut
till ett belopp som är 50 euro för
lågt. Dessutom har
försäkringsavgifter för
arbetstagaren inte uppburits.
Utbetalaren uppbär i samband
med följande löneutbetalning 50
euro mer i förskottsinnehållning
och försäkringsavgifter för
arbetstagare utifrån två löner.

18.5.2022
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Betalningsfel

Ursprunglig

Rättad

(Inte längre möjligt att ta ut försäkringsavgifter av arbetstagaren)

•

•

En lön på 2 000 euro har betalats
ut till en inkomsttagare.
Försäkringsavgifter för
arbetstagare har inte tagits ut från
en inkomst.
Enligt lagen kan
arbetstagaravgifter inte längre tas
ut av inkomsttagaren efter två
löneutbetalningar. Utbetalaren
korrigerar den ursprungliga
anmälan genom att anmäla de
poster som inte tagits ut som
annan naturaförmån. Dessutom
uppges de poster som inte tagits
ut under egna inkomstslag, så att
de beaktas som avdrag i
beskattningen av inkomsttagaren.

18.5.2022
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Anmälnings- och betalningsfel
(Inkomsttagaren har inte haft tillgång till någon naturaförmån som redan behandlats i lönerna)
•

•

•

En lön på 2 500 euro har betalats ut till en
inkomsttagare. En telefonförmån på 20 euro
som behandlats vid löneberäkningen har
dessutom anmälts för inkomsttagaren. En
självriskandel på 5 euro har dessutom tagits ut
av inkomsttagaren. Förskottsinnehållning har
verkställts och försäkringsavgifter för
arbetstagare har tagits ut av arbetstagaren på
basis av bruttolönen och naturaförmånen.
Det framgår att inkomsttagaren inte haft någon
telefonförmån till sitt förfogande. Utbetalaren
rättar den ursprungliga anmälan genom att
avlägsna naturaförmån-inkomstslaget och den
självriskandel som tagits ut för förmånen. De 5
euro som ska återbäras senare till
inkomsttagaren uppges inte på nytt senare till
inkomstregistret.
De andelar av förskottsinnehållningen och
försäkringspremierna vilka debiterats till för högt
belopp av arbetstagaren återbetalas med
följande lön. Med andra ord debiteras dessa
avgifter till ett lägre belopp av arbetstagaren. De
belopp som de facto återkrävts anmäls till
inkomstregistret.

18.5.2022

Ursprunglig

Rättad

Nästa lön
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Ogrundad förmån och återkrav på en
anmälan om löneuppgifter
18.5.2022

Innehåll
•
•

•

Ogrundad förmån
Återkrav
– Nettoåterkrav
– Bruttoåterkrav
Behandling av en prestation till för högt belopp som förskottslön

18.5.2022
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Ogrundad förmån

Vad betyder en ogrundad förmån?
•

Ogrundad förmån = en inkomsttagare har inte rätt till en prestation som betalats till hen.

•

Har till exempel betalats ut till fel person, utifrån fel grunder eller till för högt belopp
– Om den utbetalda prestationen hör till inkomsttagaren, men felaktigt anmälts till inkomstregistret
under fel inkomstslag, är det inte fråga om en ogrundad förmån
En ogrundad förmån är skattepliktig inkomst, men det är inte inkomst som omfattas av
socialförsäkringsavgifter

•
•

Alla prestationer behandlas dock inte direkt som en ogrundad förmån
– Naturaförmåner, andra förmåner som getts i annan än penningform, avgifter och avdrag från
inkomster samt skattefria kostnadsersättningar är inte ogrundade förmåner
– Inkomster som inte är en prestation som de facto betalats ut till en person, rättas med en
ersättande anmälan genom att anmäla det rätta beloppet på förmånen eller prestationen utan
uppgiften ogrundad förmån.
– Om den skattefria kostnadsersättningen betalats ut utan grund, ska den ändras till en skattepliktig
inkomst med en korrigering, så att uppgiften om en ogrundad förmån kan fogas till den

18.5.2022
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När ska en ogrundad förmån anmälas?
•

Information om en ogrundad förmån ska utan obefogat dröjsmål anmälas
senast inom en månad från den tidpunkt då den upptäcktes

•

En anmälan om en ogrundad förmån ska alltid lämnas in när utbetalningen av
den ogrundade förmånen leder till att den återkrävs separat av inkomsttagaren
– Det rekommenderas att den alltid anmäls när en prestation till för högt
belopp inte kan rättas i sin helhet direkt i samband med nästa
löneutbetalning
– Ska anmälas, även om prestationen till för högt belopp inte kan drivas in av
inkomsttagaren

•

Om prestationen till för högt belopp behandlas som förskottslön vid följande
löneutbetalning, ska inte uppgiften om ogrundad förmån lämnas

18.5.2022
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Anmälan om ogrundad förmån
•

Om en ogrundad förmån upptäcks innan den första anmälan skickas,
anmäls prestationen under inkomstslaget 359 Ogrundad förmån
– Används inte, om inkomsten redan anmälts till inkomstregistret

•

Oftast upptäcks betalningar till för högt belopp först efter att anmälningarna
lämnats in
– Den ursprungliga anmälan ska rättas genom att lämna in en ersättande
anmälan
– En separat Ogrundad förmån-uppgift läggs till i samband med den
inkomst som tidigare anmälts, det använda inkomstslaget ändras inte

18.5.2022
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Betalningsfel

Ursprunglig

Rättad

(En prestation till för högt belopp upptäcks, arbetstagaravgifterna rättas)

•

•

•

En månadslön på 3 500 euro har
betalats till en inkomsttagare på
grund av ett misstag i
löneberäkningen. En löneförhöjning
på 500 euro har behandlats två
gånger.
Utbetalaren upptäcker misstaget och
anmäler prestationen till för högt
belopp på 500 euro som en
ogrundad förmån. Samtidigt rättar
utbetalaren de arbetstagaravgifter
som tagits ut till för högt belopp
Förskottsinnehållningen anmäls till
det verkställda beloppet.
Dessutom rättas och minskas det
belopp på sjukförsäkringsavgiften för
arbetsgivare som anmälts med den
separata arbetsgivaranmälan.

18.5.2022
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Sammandrag
•
•
•

•
•

•

Prestationer till för högt belopp kan inte anmälas som negativa tal till
inkomstregistret
Prestationer till för högt belopp anmäls genom att korrigera en tidigare anmäld
inkomst till en ogrundad förmån
Naturaförmåner, förmåner som ges i annan än penningform, skattefria
kostnadsersättningar eller avgifter som tagits ut på inkomster och andra
avdragsuppgifter (inkomstslagen i 400-serien) kan inte uppges som en
ogrundad förmån
Uppgiften Ogrundad förmån nedsätter skyldigheterna att betala
socialförsäkringsavgifter, men inte den förskottsinnehållning som ska verkställas
Uppgiften Ogrundad förmån ges inte om behandling av en prestation till för högt
belopp som förskottslön, det vill säga om lönekvittning
Anmälning av uppgiften Ogrundad förmån är nödvändig för behandling av en
prestation till för högt belopp i återkravssituationer

18.5.2022
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Återkrav

Återkravssätten
•

•

•

En prestation kan återkrävas brutto eller netto av en inkomsttagare.
Utbetalaren kan välja det sätt som ska användas med vissa begränsningar.
De vanligaste sätten för återkrav är:
– Återkrav av en prestation till för högt belopp från inkomsttagarens
nettolön (Obs! Både brutto- och nettoåterkrav från nettolönen)
– Återkrav av en prestation till för högt belopp med en separat faktura
– Behandling av en prestation till för högt belopp som förskottslön
(återkravet anmäls inte separat)
Återkravet påverkar inte beloppet på den bruttolön som ska betalas för
löneutbetalningsperioden eller den förskottsinnehållning som ska
verkställas
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Anmälan om återkrav
•
•
•

•

När inkomsttagaren återbetalar en inkomst som betalats ut utan grund, ska uppgiften om
återbetalningen anmälas till inkomstregistret.
Det återkrävda beloppet korrigeras inte i den ursprungliga anmälan, utan det återkrävda beloppet
anmäls i anmälan för den löneperiod då den återkrävs. Som typ av åtgärd antecknas då "Ny
anmälan".
Följande uppgifter ska lämnas in för en inkomst som återkrävs:
– Inkomstslag (samma som en tidigare ogrundad förmån)
– Återkrav – Ja
– Återkrävt belopp
– Datum för återkrav
– Förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet (vid nettoåterkrav)
– Den ursprungliga lönebetalningsperioden, då inkomsten betalats en gång i tiden
Dessutom kan följande kompletterande uppgifter lämnas in om återkrävd inkomst:
– Intjäningsperioden för den återkrävda inkomsten
– Den ursprunglig lönebetalningsdagen
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Nettoåterkrav
•

Det är fråga om nettoåterkrav när utbetalaren drar av den andel av
förskottsinnehållningen eller källskatten som hänfört sig till en prestation till
för högt belopp som drivs in av inkomsttagaren. Skatteförvaltningen beaktar
förskottsinnehållningens eller källskattens andel vad gäller betalarens
skyldigheter.

•

Inkomsten kan återkrävas netto av inkomsttagaren, om inkomsten
återbetalas samma år eller i början av följande år, före det datum som
Skatteförvaltningen har fastställt genom sitt beslut (för närvarande 30.4).
Därefter används alltid bruttoåterkrav.
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Anmälan om nettoåterkrav
•

En återkrävd prestation till för högt belopp anmäls till inkomstregistret till bruttobelopp.

•

En prestation till för högt belopp återkrävs från inkomsttagarens nettolön. Det egentliga
belopp som ska dras av utgörs av bruttobeloppet på prestationen, från vilket
förskottsinnehållningens andel dras av.

•

Den förskottsinnehållning som hänför sig till det återkrävda beloppet anmäls i uppgifterna
om återkravet och den minskar skyldigheterna under den ursprungliga
utbetalningsperioden.
– Beloppet anmäls inte negativt
– Förskottsinnehållning som hänför sig till återkrav påverkar inte beloppet på eller
anmälan om inkomstslag 402 Förskottsinnehållning
– Den skatteprocent som ändrats efter en prestation till för högt belopp påverkar inte
det belopp som ska anmälas
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Betalningsfel
(En prestation till för högt belopp återkrävs netto)

•

•
•

•
•

•

En månadslön på 3 500 euro har betalats till en inkomsttagare på
grund av ett misstag i löneberäkningen. En löneförhöjning på 500
euro har behandlats två gånger.
Utbetalaren har upptäckt felet och anmält att prestationen är en
ogrundad förmån. Dessutom har utbetalaren rättat
arbetstagaravgifterna.
Utbetalaren återkräver prestationen till för högt belopp som
nettoåterkrav från följande lön.
Förskottsinnehållningen och arbetstagaravgifterna beräknas
enligt den lön som betalas ut (3 000 euro).
Skyldigheterna i maj för utbetalaren gentemot Skatteförvaltningen
minskar med beloppet på förskottsinnehållningen (100 euro) av
det återkrävda beloppet.
Till inkomsttagaren utbetalas 3 000-(500-100)-600-214,5-45 = 1
740,50 euro
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Bruttoåterkrav
•

Med bruttoåterkrav avses att en prestation till för högt belopp återkrävs brutto
av en inkomsttagare. Utbetalaren återkräver av inkomsttagaren den prestation
som betalats till denne och förskottsinnehållningens eller källskattens andel av
den förskottsinnehållning som verkställts en gång i tiden på inkomsten.

•

Vid bruttoåterkrav kan en utbetalare driva in en faktura genom att till
inkomsttagaren sända till exempel en faktura eller återkräva prestationen till för
högt belopp från en nettolön som betalas ut senare till inkomsttagaren.

•

Bruttoåterkrav är inte förknippad med någon tidsbegränsning så som är fallet
med nettoåterkrav. Bruttoåterkrav kan användas, även om nettoåterkrav är
möjlig.
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Anmälan om bruttoåterkrav
•

En återkrävd prestation till för högt belopp anmäls till inkomstregistret till
bruttobelopp.

•

Prestationen till för högt belopp återkrävs av inkomsttagarens nettolön. Från
den andel som ska drivas in minskas inte den förskottsinnehållning eller
källskatt som en gång i tiden hänfört sig till prestationen till för högt belopp.

•

Bruttoåterkravet påverkar inte beloppet på eller anmälningen av inkomstslag
402 Förskottsinnehållning eller 404 Källskatt, eftersom den görs från nettolönen
och förskottsinnehållningen eller källskatten beräknas före avdraget från
bruttolönen.
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Betalningsfel
(En prestation till för högt belopp återkrävs brutto)

•
•
•
•
•
•

En månadslön på 3 500 euro har betalats ut till en inkomsttagare
på grund av ett misstag i löneberäkningen. En löneförhöjning på
500 euro har behandlats två gånger.
Utbetalaren har upptäckt felet och anmält att prestationen är en
ogrundad förmån. Dessutom har utbetalaren rättat
arbetstagaravgifterna.
Utbetalaren återkräver prestationen till för högt belopp som
bruttoåterkrav från följande lön.
Förskottsinnehållningen och arbetstagaravgifterna beräknas
enligt den bruttolön som betalas ut (3 000 euro).
Till inkomsttagaren betalas 3 000-500-600-214,5-45 = 1 640,50
euro.
Skatteförvaltningen beaktar återkravet i beskattningen av
inkomsttagaren genom att sänka beloppet på inkomsttagarens
inkomst i motsvarande grad. Däremot räknas
förskottsinnehållningen på inkomsten till godo i inkomsttagarens
beskattning.
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Sammandrag
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Återkrav anmäls först när inkomsten har återkrävts. Återkrav som planerats för framtiden får inte anmälas.
Återkrävd inkomst kan inte anmälas som ett negativt tal till inkomstregistret.
Återkravet görs genom att dra av fordran från inkomsttagarens nettolön.
Vid bruttouppbörd uppbärs av inkomsttagaren prestationen till för högt belopp till samma belopp som prestationen har
betalas ut till inkomsttagaren. Det belopp som återkrävs innehåller den ursprungliga förskottsinnehållningen eller källskatten
på inkomsten.
Vid nettoåterkrav återkräver utbetalaren en prestation till för högt belopp av inkomsttagaren, från vilken den andel av
förskottsinnehållningen eller källskatten vilken tagits ut på den ursprungliga betalningsdagen först dragits av.
Nettoåterkrav är möjligt endast fram till den tidpunkt som Skatteförvaltningen fastställt.
Naturaförmåner, förmåner som ges i annan än penningform, skattefria kostnadsersättningar eller avgifter som tagits ut på
inkomster och andra avdragsuppgifter (inkomstslagen i 400-serien) kan inte uppges som en ogrundad förmån och de kan
inte vara föremål för återkrav.
Uppgifter om återkrav lämnas inte, om en prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön.
Uppgifter om återkrav påverkar inte socialförsäkringsskyldigheten.
Uppgiften om förskottsinnehållning eller källskatt som hänför sig till det återkrävda beloppet påverkar utbetalarens
skyldigheter att verkställa förskottsinnehållning och sänker beloppet på förskottsinnehållningen av inkomsttagaren vid
beskattningen.
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Behandling av en prestation till för
högt belopp som förskottslön

Behandling som förskottslön 1/2
•

•

•

Uppgifterna Ogrundad förmån och Återkrav anmäls inte, om en prestation
till för högt belopp behandlas som förskottslön
Betalaren återkräver en prestation till för högt belopp genom att kvitta den
mot bruttolönen i följande löneutbetalning
– Med följande löneutbetalning avses den löneutbetalning som sker efter
det att prestationen till för högt belopp upptäckts
– Tillåtet endast om prestationen till för högt belopp kan återkrävas helt
och hållet på en gång
Behandling som förskottslön rekommenderas inte eftersom den snedvrider
den inkomst som ligger till grund för förmånerna
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Behandling som förskottslön 2/2
•

Kvittningen görs från samma inkomstslag, under vilket den tidigare
prestationen till för högt belopp uppgetts. Med anmälan uppges det
bruttobelopp som återstår efter kvittningen.

•

Kvittning kan även göras från ett annat inkomstslag. Då rättas prestationen
till för högt belopp till samma inkomstslag som för vilket kvittningen görs
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Betalningsfel
(Prestation till för högt belopp behandlas som förskottslön)

•

•

•
•

En månadslön på 3 500 euro har i maj betalats till
inkomsttagaren på grund av ett misstag i
löneberäkningen. En löneförhöjning på 500 euro har
behandlats två gånger.
Utbetalaren har upptäckt misstaget och kvittar
prestationen till för högt belopp från nästa bruttolön på 3
000 euro som förskottslön. Efter kvittningen återstår en
bruttolön på 3 000-500 = 2 500 euro.
Kvittningen påverkar också arbetstagaravgifterna och den
förskottsinnehållning som ska verkställas, eftersom den
sänker bruttolönen.
För informationsanvändarna ser det ut som om uppgiften
om den lön som betalats ut för löneutbetalningsperioden i
fråga är mindre än den faktiska lönen och i beräkningen
av förmånerna används ett lägre värde.
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Tack!
Information om korrigering: inkomstregistret/företag-ochorganisationer/korrigering-av-uppgifter/
Twitter: @TuloRekisteri

