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Ett register – ett standardiserat förfaringssätt
•

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas. Det innehåller omfattande
information om löner, pensioner och förmåner på individnivå

•

Prestationsbetalarna är anmälningsskyldiga och anmäler uppgifterna till
inkomstregistret
–
–
–

•

i realtid (utbetalningsdagen + 5 dagar)
enligt betalning
i enlighet med gemensamt godkända etablerade standarder.

Inkomstregistrets uppgift är enkel
–
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Inkomstregistret sammanställer informationen och förmedlar den vidare till aktörer som
behöver information. Inkomstregistret varken bearbetar eller förädlar inmatad information,
utan förmedlar rådata

Genomförande i två steg
•

I det första skedet, dvs. från och med 2019, anmäls löneuppgifter till
inkomstregistret

•

Från och med 2020 anmäls även uppgifter om pensioner och förmåner

•

Anmälning av information gäller alla som betalar ut löner genast från och
med 1.1.2019 och alla som betalar ut förmåner från och med 1.1.2020
utan övergångstider
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Inkomstregistret
Informationsanvändare
2019

Löntagare eller förmånsinkomsttagare
Bankkonto
Lönespecifikation
eller
förmånsbeslut

€

Inkomstregistret

FPA

2019

Arbetspensionsanstalterna och PSC

2019

Arbetslöshetsförsäkringsfonden

2019

Skatteförvaltningen

2020

Utbildningsfonden

2020

Arbetarskyddsmyndigheterna

2020

ANM:s förvaltningsområde

Arbetsgivare 1

2019

Arbetsgivare n

2019

2020

Statistikcentralen

Förmånsbetalare 1

2020

2020

Arbetslöshetskassorna

Förmånsbetalare n

2020

2020

Skadeförsäkringsbolagen

2020

Kommunerna
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Viktiga principer för
inkomstregistret

Viktigt i förfarandet
•

Användning av e-tjänster är en grundläggande förutsättning
– Enbart i gemensamt godkänd standardiserad form
– Man ska försöka granska att uppgifterna är i rätt form redan vid informationskällan

•

Prestationsbetalaren anmäler inkomsttagarspecifika uppgifter till
inkomstregistret alltid då den gör en utbetalning
– Uppgifterna fås i realtid till inkomstregistret
– Utbetalning leder till anmälning

•

En betalare kan själv se egna uppgifter i inkomstregistret
– En betalare kan få en avstämningsrapport över de överlämnade uppgifterna
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Viktigt i förfarandet
•

Till inkomstregistret anmäls betalningar som betalats 1.1.2019 och därefter
samt korrigeringar av dessa inkomster.
– Löne- och förvärvsinkomster som betalats ut år 2018 eller innan dess anmäls såsom
tidigare separat till varje myndighet

•

Uppgifterna i inkomstregistret förvaras i 10 år, vilket motsvarar den tid
som arbetsgivare är skyldiga att förvara sin löne- och övriga bokföring.

•

Inkomstregistret ger inte upphov till nya rättigheter att få uppgifter
– alla uppgifter i inkomstregistret är inte fritt tillgängliga för alla
– lagstiftningen anger vilka uppgifter en användare får se eller använda
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Vad innebär det för medborgarna?
•

Alla inkomstuppgifter som finns i inkomstregistret och gäller
inkomsttagaren själv finns i e-tjänsten
– Löneinformation om inkomsttagaren själv, information om pensionsinkomster samt
information om utbetalda förmåner är i fortsättningen lättillgänglig på ett och samma
ställe, i realtid via e-tjänsten
– Inkomsttagaren behöver i fortsättningen inte längre lämna de inkomstuppgifter som
anmälts till inkomstregistret till användarna av inkomstregistrets information, t.ex. till
FPA eller en arbetslöshetskassa
– Från inkomstregistret är det möjligt att beställa ett inkomstregisterutdrag över egna
inkomster
– Inkomstregistret ger för första gången inkomsttagaren en helhetsbild i realtid om hans
eller hennes löne- och förmånsinformation

•
•

Inkomstregistret ger inte upphov till nya plikter för inkomsttagare
Också löner som betalats ut av hushåll ska anmälas till inkomstregistret
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Vad förändras i löneräknarens arbete?
•

Rytmen för anmälan av löneuppgifter förändras
–
–
–

Anmälan görs i realtid och enligt betalning. I praktiken är det fråga om en övergår från
årsanmälan till anmälan enligt betalning
de sista årsanmälningarna av löner ges för år 2018
arbetet gällande anmälan fördelas jämnare under året

•

Skyldigheten att anmäla samma löneuppgifter flera gånger slopas

•

Antalet utredningar som görs retroaktivt minskar – om uppgifterna
lämnats en gång, begärs de inte på nytt
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Vad förändras inte i löneräknarens
arbete?
•
•
•
•
•

Inkomstregistret påverkar inte betalningsskyldigheterna eller
kassaflödet – ändringen gäller endast anmälan
Inkomstregistret ändrar inte lönebokföringen, och inte heller de plikter
som gäller förvaring av bokföringen
Inkomstregistret avlägsnar inte lönespecifikationen
Vissa statistiska skyldigheter kvarstår
Inkomstregistret avskaffar inte inkomstskattedeklarationen
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Kanaler för anmälan till
inkomstregistret

Kanaler för anmälan av uppgifter
•

Flera kanaler kan användas för att anmäla uppgifter till inkomstregistret.
1. Tekniskt gränssnitt: uppgifterna överförs direkt från
löneadministrationssystemet till inkomstregistret
•
•
•

ingen separat inloggning då anmälan görs
inkomstregistret har integrerats i löneadministrationssystemet
hämtning av certifikat är en förutsättning för användning av gränssnittet

2. Laddningstjänsten i e-tjänsten: uppgifterna kan laddas upp som filer
•
•
•
•
•
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kräver separat inloggning
inloggningen till e-tjänsten görs på sidan inkomstregister.fi.
Suomi.fi-identifikationen används för att logga in i e-tjänsten
i e-tjänsten används inte något certifikat
kräver att prokurister tilldelar inkomstregisterroller

Kanaler för anmälan av uppgifter
•

Flera kanaler kan användas för att anmäla uppgifter till
inkomstregistret.
3. Webblanketten i e-tjänsten: uppgifterna matas in manuellt
•
•
•
•

kräver inloggning i e-tjänsten för inkomstregistret
inloggning med Suomi.fi-identifikation
inget samband med löneadministrationssystemet
inget certifikat används

4. Papper: uppgifterna lämnas på pappersblankett
• särskild orsak
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Identifiering
•

Den gemensamma Suomi.fi-identifikationen för den offentliga förvaltningen används för
att logga in på e-tjänsten för inkomstregistret
– Tillgängliga roller:
•
•

Anmäla löneuppgifter
Granska löneuppgifter

– Behörigheter bildas i tjänsten Suomi.fi-fullmakter enligt en separat anvisning
•
•

Ett företag kan befullmäktiga de personer som behövs för att anmäla uppgifter från och med
08/2018
Viktigt att de namnteckningsrättigheter som antecknats i handelsregistret är uppdaterade

– Katso-identifikationer är inte i användning hos enskilda arbetsgivare
•

•

Utländska företag och aktörer inom den offentliga förvaltningen kan befullmäktiga personer i
Katso-tjänsten

Närmare tidsplaner och anvisningar publiceras senare på sidan inkomstregister.fi
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Anmälan av uppgifter

Löneuppgifternas datainnehåll
•

Datainnehållet är indelat i två anmälningar:
1. Anmälan av löneuppgifter
• Obligatoriska uppgifter (O)
• Kompletterande uppgifter (F)
–
–

Kompletterande inkomstslag
Övriga kompletterande tilläggsuppgifter

2. Arbetsgivarens separata anmälan
• uppgifter som inte anmäls med anmälan av löneuppgifter
•

Lönernas datainnehåll har byggts upp tillsammans med informationsanvändare
och -producenter.
Varje uppgift i inkomstregistret behövs av någon användare, dvs. det finns
ingen onödig information.

11.2.2018

Anmälan av uppgifter med en anmälan av löneuppgifter
•

En arbetsgivare eller en annan prestationsbetalare anmäler de utbetalda lönerna och
övriga förvärvsinkomster med anmälan av löneuppgifter separat för varje
inkomsttagare

•

Med en anmälan ges information om en betalningsgång till en inkomsttagare.

•

Med samma anmälan är det möjligt att anmäla flera olika inkomstslag för samma
inkomsttagare, till exempel penninglön, naturaförmåner och kilometerersättning

•

Även om flera inkomstslag anmäls, kan de poster som ska dras av från lönen
anmälas som ett totalbelopp som gäller alla inkomstslag.

•

Också hushåll anmäler de löner som de betalat ut med en anmälan av löneuppgifter
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Anmälan av uppgifter med en anmälan av
löneuppgifter
•

I inkomstregistret är löneslag = inkomstslag
–
–
–

•

Ingen minimigräns i euro förekommer för de uppgifter som ska anmälas till
inkomstregistret
–

•
•
•

I inkomstregistret har inkomsterna specificerats som separata inkomstslag med den precision som
informationsanvändarna behöver
Fler löneslag kan användas i löneadministrationssystemet
Löneberäkningssystemet ska koda de interna inkomstslagen så att de överensstämmer med de
inkomstslag som är i användning i inkomstregistret.

Det finns begränsningar i nuvarande årsanmälan till skattemyndigheten, till exempel i anmälan av
betalningar av hushåll

Ersättningar för resekostnader ska anmälas, även om en penninglön inte betalas ut,
också löneförskott ska anmälas
Ersättningar som betalats ut till arbetsgivaren anmäls inte
Alla obligatoriska uppgifter ska anmälas
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Tidsfrister för anmälan av uppgifter med anmälan av
löneuppgifter
•

Prestationer som betalats i pengar
–
–

Uppgifterna ska anmälas till inkomstregistret senast på den femte kalenderdagen efter
utbetalningsdagen.
Utbetalningsdagen utgörs av den dag då den utbetalda prestationen varit tillgänglig för inkomsttagaren,
dvs. av lönedagen

1. Förmåner och prestationer som gjorts i annan form än i penningform, om
inkomsttagaren inte får penningprestationer
–
–

•

Uppgifterna ska anmälas månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som följer efter
den månad då förmånen mottagits.
Om också penninglön betalas ut till inkomsttagaren, ska uppgifterna anmälas på den femte
kalenderdagen efter utbetalningsdagen.

Uppgifterna kan också anmälas till inkomstregistret, men högst 45 dagar före
utbetalningsdagen
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Tidsfrister för anmälan av uppgifter med anmälan av
löneuppgifter
Undantag från den allmänna tidsfristen
•

Betalningar av enskilda personer och dödsbon
–

•

Försäkringslön
–

•

En enskild person och ett dödsbo, som inte införts i arbetsgivarregistret, ska lämna in
uppgifter om utbetalda prestationer månatligen senast på den femte dagen i den
kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden.

Uppgifterna ska lämnas in månatligen senast på den femte dagen i den kalendermånad som
följer efter arbetet.

Uppgifter som gäller utlandsarbete
–
–
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Uppgifterna ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter utbetalningsdagen för
den första lönen för utlandsarbete.
Uppgifter om vistelsetider i Finland kan dock ges senast före slutet av januari i det år som
följer efter utbetalningsåret.

Tidsfrister för anmälan av uppgifter med anmälan av
löneuppgifter
Undantag från den allmänna tidsfristen
•

Lön som betalas ut av en ställföreträdande betalare
–

•

Ogrundad förmån och återkrav
–
–

•

På motsvarande sätt ska arbetsgivaren anmäla uppgifter om löner som betalats av
ställföreträdande betalare, för vilka arbetsgivaren är skyldig att betala socialförsäkringsavgifter,
senast på den femte dagen i följande kalendermånad.
En ogrundad förmån ska anmälas utan omotiverat dröjsmål senast inom en månad från det att
den ogrundade förmånen upptäckts.
Uppgifter om återbetalda belopp ska lämnas in senast på den femte kalenderdagen efter den
dag då man tagit del av information om utbetalningen av det återkrävda beloppet, dess
utbetalare och den ogrundade förmån till vilken utbetalningen anknyter.

Tidsfristen för anmälan på pappersblankett
–

11.2.2018

Tidsfristen för att lämna in uppgifter på pappersblankett är 8 kalenderdagar i stället för 5
kalenderdagar.

Obligatoriska och kompletterande uppgifter med en
anmälan av löneuppgifter
•

Datainnehållet i anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret innehåller såväl
obligatoriska som kompletterande uppgifter

•

Obligatoriska uppgifter
–
–
–

•

Ersättande årsanmälningar till Skatteförvaltningen, arbetspensionsbranschen,
arbetslöshetsförsäkringsfonden och arbetsolycksfallsförsäkringsanstalter samt vissa
månadsanmälningsflöden till Skatteförvaltningen och arbetspensionsbranschen
Fördelarna blir ringa om enbart obligatoriska uppgifter lämnas in.
De obligatoriska uppgifterna utgörs till exempel av löneutbetalningsperioden och -dagen och av vissa
inkomstslag, om sådana betalas ut.

Det är frivilligt att lämna in kompletterande uppgifter
–
–
–

11.2.2018

Kompletterande uppgifter preciserar de uppgifter som är obligatoriska att anmäla.
Det handlar om tilläggsuppgifter som i allmänhet är tillgängliga via löneadministrationens datasystem och
som anknyter till obligatoriska inkomstuppgifter.
Med kompletterande uppgifter avses till exempel frånvarouppgifter, uppgifter om anställningsförhållandet
och intjäningsperioder för enskilda inkomstslag.

Två sätt att anmäla utbetalda penninglöner
•

Det primära sättet: Specificerad anmälan av penninglöner (s.k. anmälningssätt 2)
– Utbetalaren använder separata, kompletterande inkomstslag. Om en lön anmäls
på detta sätt, bildas den av de anmälda inkomsterna, och utbetalaren behöver inte
räkna samma inkomsterna
– Inkomstslagen är specificerade i inkomstregistret med den noggrannhet, som
informationsanvändarna eller en del informationsanvändare behöver
– När uppgifterna anmäls med kompletterande inkomstslag (36 st.), kan alla aktörer
som använder uppgifter i inkomstregistret dra nytta av uppgifterna i sin
verksamhet
• t.ex. tidlön, ackordslön, övertidsersättning, semesterpenning, mötesarvode, miljötillägg

– Uppgifter enligt anmälningssätt 2 ska ges inom samma tidsfrist som övriga
obligatoriska uppgifter
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Två sätt att anmäla utbetalda penninglöner
•

Anmälan av penninglöner som ett totalbelopp (s.k. anmälningssätt 1)
–
–
–

Utbetalaren räknar samman löneslagen för penninglöner i lönesystemet och anmäler
penninglönerna som ett totalbelopp
Uppgiften motsvarar de nuvarande prestationsslagen Lön för huvudsyssla och Lön för
bisyssla i Skatteförvaltningens årsanmälan.
Om lönerna anmäls som ett totalbelopp, kan en del av informationsanvändarna bli tvungna
att begära närmare uppgifter, eftersom uppgifterna inte är tillräckligt noggranna för alla
användare om de anmäls i mindre detaljerad form
•

•

Till exempel FPA behöver närmare uppgifter om penninglöner då den beviljar sjukdagpenning
eller föräldraledighetspenning

Anmälningssätt 1 respektive 2 kan inte kombineras i samma anmälan
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Specificering av arbetsinkomst och annan lön i en
anmälan
•

Lönebegreppet är inte det samma hos varje informationsanvändare

•

I inkomstslagen ingår ett förval om den socialförsäkringsavgift som inkomsten
i fråga omfattas av
–

•

Socialförsäkringsavgifterna omfattar arbetspensions-, sjuk-, arbetslöshets- och
arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringsavgifter

Socialförsäkringsavgifterna för vissa inkomstslag kan variera efter
utbetalningssituationen
–
–
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I så fall är det möjligt att utbetalaren vid behov ändrar de förvalda värdena för
socialförsäkringsavgiften eller -avgifterna
Informationen antecknas med den försäkringsuppgift som anknyter till inkomstslaget

Specificering av arbetsinkomst och annan lön i en
anmälan
•

Med anmälan av löneuppgifter till inkomstregistret kan en utbetalare på samma gång
anmäla de inkomster som ligger till grund för avgifterna till olika
socialförsäkringsanstalter, även om beloppet på inkomsterna varierar

•

Om penninglönerna anmäls med anmälningssätt 1, innehåller totalbeloppet på lönerna
det sammanlagda beloppet på de löner och arbetsinkomster som omfattas av olika
arbetsgivares och arbetstagarens socialförsäkringsavgifter

•

Om en del av den utbetalda prestationen inte utgör ett vederlag som betalats för arbete
och följaktligen inte ligger till grund för en socialförsäkringsavgift:
–

–
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I inkomstslaget Lön total antecknas, genom att använda uppgiftsgruppen Typ av försäkringsuppgift, att
inkomsten inte omfattas av försäkringsavgiften i fråga.
Därtill anmäler utbetalaren separat den del av inkomsten, som ligger till grund för
socialförsäkringsavgiften i fråga genom att använda de särskilda underinkomstslag som anknyter till
anmälningssätt 1

Inkomstslag som ska anmälas separat
•

Förutom penninglöner, ska vissa prestationer anmälas separat vid
utbetalning av sådana
– Uppgifterna ska specificeras med den precision som användarna behöver
– Inkomstslag som anmäls separat motsvarar till största del de prestationsslag som i
dag ska specificeras för Skatteförvaltningen
– Sådana inkomstuppgifter utgörs till exempel av naturaförmåner, kostnadsersättning,
arbetsersättningar och bruksavgifter, anställningsoptioner, arvode för
närståendevårdare och familjevårdare samt stöd för privat vård

•

Totalbeloppet på en prestation som gjorts till en inkomsttagare utgörs av
– penninglönerna enligt anmälningssätt 1 ELLER
– anmälningssätt 2 OCH därtill
– de inkomstslag som ska anmälas separat

11.2.2018

Innehållet i anmälan av löneuppgifter
•

Grundläggande uppgifter / kontaktuppgifter
–
–

•

Uppgifter om anställningsförhållande
–

•

Anställningsförhållandets typ, längd och giltighet, avlöningsformen, enhetslönen, den
överenskomna ordinarie veckoarbetstiden, deltidsprocenten, yrkeskategorin, inkomsttagarens
arbetsplats, det kollektivavtal som ska tillämpas

Försäkringsuppgifter
–
–

•

Grundläggande uppgifter om betalaren och inkomsttagaren
Löneutbetalningsperiod och utbetalningsdag

Arbetspensionsanstaltens bolagskod och pensionsarrangemangsnummer,
arbetsolycksfallsförsäkringsbolagets beteckning och försäkringsnummer
Övriga försäkringsuppgifter: inkomsttagaren omfattas inte av den finländska sociala tryggheten,
ingen försäkringsskyldighet vad gäller inkomsttagaren

Löner / förvärvsinkomster (antingen som totalbelopp eller specificerade)
–
–
–
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Olika löner (ackordslön, resultatpremie, bonus- och tidlön)
Ersättningar och -tillägg för arbetstid och avvikande situationer
Ersättning som anknyter till avslutande av ett anställningsförhållande eller permittering
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Innehållet i anmälan av löneuppgifter
•

Inkomstslag som anmäls separat
–
–
–
–

•

Poster som ska dras av från inkomsterna
–

•

Alla poster och avgifter som ska dras av från lönen, förskottsinnehållning, arbetstagarens
arbetspensionsförsäkringspremie, arbetstagarens arbetslöshetsförsäkringspremie, nettolön, utmätning

Frånvarouppgifter
–
–

•
•

Naturaförmåner – specifikation i huvudsak på samma sätt som i Skatteförvaltningens årsanmälan i dag
Kostnadsersättningar – specifikation i huvudsak på samma sätt som i Skatteförvaltningens årsanmälan i dag
Belöning av arbetstagarna och prestationer som grundar sig på organisationens vinstutdelning: t.ex.
aktiepremie, anställningsoption
Enbart prestationer som omfattas av förskottsinnehållning: t.ex. arbetsersättning, bruksavgift

Tidsperiod för frånvaroanmälning
Avlönad och oavlönad frånvaro, frånvarotiden och frånvaroorsaken, lönebeloppet för avlönad frånvarotid,
uppgifter för ansökan om ersättning från FPA

Ogrundad förmån – Belopp och den löneutbetalningsperiod och det inkomstslag som det hänför sig till
Återkrav – Belopp och den löneutbetalningsperiod och det inkomstslag som det hänför sig till
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Arbetsgivarens separata anmälan
•

•

Uppgifter enligt arbetsgivare, vilka inte anmäls med anmälan av löneuppgifter
– Uppgifterna lämnas in månatligen senast på den femte dagen i den
kalendermånad som följer efter utbetalningsmånaden
Uppgifter som ska anmälas
1. Ingen lönebetalning-uppgift
• En ordinarie arbetsgivare ska anmäla månatligen om ingen löneutbetalning förekommer

2. Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (totalbelopp)
•

Utbetalaren anmäler beloppet på arbetsgivarens sjukförsäkringsavgifter som räknats
utifrån de löner som betalats ut under den aktuella månaden.

3. Avdrag som görs på beloppet av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift, för
vilka arbetsgivaren betalar sjukförsäkringsavgift
•
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Avdrag som betalaren gör på eget initiativ på sjukförsäkringsavgifter

Korrigering av uppgifter

En felaktig anmälan ska korrigeras
•

Betalaren ansvarar för att de uppgifter som lämnas in till inkomstregistret för
registrering är riktiga och också för korrigeringen av dessa

•

En prestationsbetalare ska korrigera en felaktig anmälan som denne lämnat in
utan obefogat dröjsmål
– Detta innebär att en felaktig anmälan ska korrigeras genast då misstaget upptäcks
– Om inkomsttagaren upptäcker ett misstag i sina uppgifter, ska han eller hon begära att
prestationen rättas av utbetalaren

•

Uppgifterna i inkomstregistret kan korrigeras så länge som de sparas där
– Enbart anmälningar som gjorts till inkomstregistret 1.1.2019 och senare kan rättas
– Om man år 2019 eller senare korrigerar utbetalningar som gjorts före år 2019, anmäls
korrigeringarna inte till inkomstregistret.
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Ersättande förfarande
•

Vid korrigering av löneuppgifter används ersättande förfarande
– Med en ersättande anmälan ges utöver de nya och ändrade uppgifterna alla
uppgifter på nytt, det vill säga också de uppgifter som varit korrekta i den
ursprungliga anmälan
– En ersättande anmälan görs för samma utbetalningsdag som den ursprungliga
anmälan
– En överbetalning kan inte rättas till ett negativt belopp i inkomstregistret
• Om en obefogad utbetalning gjorts till en inkomsttagare, ska utbetalaren rätta sin
tidigare anmälan genom att anteckna överbetalningen som en ogrundad förmån
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Anmälningsreferenser
•

Inkomsttagaren kan ha flera gällande anmälningar för samma
lönebetalningsperiod och -dag
–
–

•

”Ny anmälan” ersätter inte en tidigare anmälan
När man vill korrigera en anmälan som getts tidigare, ska man välja ”Ersättande anmälan” som
åtgärdstyp

Vad gäller korrigering av uppgifter ska korrigeringen hänföras till rätt anmälan med
anmälningsreferensen
–

–
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I samband med en ny anmälan får betalaren inkomstregistrets anmälningsreferens med vilken
korrigeringarna hänförs till rätt anmälan.
Utbetalaren kan också använda betalarens anmälningsreferens, om man vid korrigeringen inte
vill eller kan använda den anmälningsreferens som inkomstregistret skapar
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Sanktioner

Sanktioner
•

Påföljdsavgifter kan påföras för försummelse av anmälningsskyldigheten
– Skatteförvaltningen är den enda myndigheten som påför påföljdsavgifter som
gäller anmälningar till inkomstregistret

•

Som påföljdsavgift för en anmälan som ges för sent till inkomstregistret påförs
en förseningsavgift enligt lagen om inkomstdatasystemet

•

Förseningsavgiften påförs utifrån de uppgifter som den anmälningsskyldige
anmäler för sent till inkomstregistret
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Påförande av förseningsavgift
•

En förseningsavgift påförs utifrån de uppgifter som ska ges för en kalendermånad

•

En förseningsavgift påförs enbart för försenad anmälan av de uppgifter som är
obligatoriska att lämna in

•

Förseningsavgift påförs om uppgifterna om prestationer som betalats ut under
kalendermånaden anmäls senare än de senast ska anmälas i fråga om
transaktionerna den sista dagen i den aktuella månaden
–

–
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Förfallodagen för en förseningsavgift är den åttonde dagen i den kalendermånad som följer efter
utbetalningsmånaden
Ingen separat förseningsavgift påförs för löneuppgiftsanmälningar och arbetsgivarens separata
anmälningar, utan anmälningarna anses utgör en anmälningshelhet, för vilken en förseningsavgift
påförs

Beloppet på förseningsavgiften
Den förseningsavgift som gäller inkomstregisteruppgifter utgörs av två
delar:
1. Den dagspecifika delen av förseningsavgiften
–
–

En dagspecifik förseningsavgift påförs till ett belopp på 3 euro för varje förseningsdag fram till
dess att uppgifterna anmäls till inkomstregistret
Vad gäller försenade anmälningar om betalningar som ska anmälas enligt utbetalningsmånad
påförs en dagspecifik förseningsavgift för högst 45 dagar, det vill säga till högst 135 euro

2. Den del som bildas utifrån det belopp som anmälts för sent
–

•

Om den första anmälan om en utbetalningsmånad ges mer än 45 dagar för sent, är
förseningsavgiften 135 euro, på vilken man påför 1 procent av beloppet på den skattepliktiga
utbetalning eller den pensionsgrundande arbetsinkomst vilken anmälts för sent, beroende på det
belopp som är högre

Förseningsavgiften är högst 15 000 euro per kalendermånad
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Följder av korrigering av uppgifter
•

Uppgifter som gäller en utbetalningsmånad och getts inom tidsfristen
kan rättas eller kompletteras inom 45 dagar utan påföljdsavgifter
– Om uppgifter om utbetalningsmånaden korrigeras senare än 45 dagar efter
tidsfristens utgång, påförs en förseningsavgift som är en procent av den
skattepliktiga prestation eller den pensionsgrundande arbetsinkomst vilken
anmälts för sent, beroende på det belopp som är högre

•

En förseningsavgift påförs dock inte, om beloppet på den
skattepliktiga utbetalningen eller den pensionsgrundande
arbetsinkomsten med anledning av korrigering med en ersättande
anmälan, inte ändras till ett högre belopp än vad som meddelats
tidigare
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Påförande av förseningsavgift
Kalendermånadens
första
anmälan

Anmälan om
rättelse

3 €/dag
högst
135 €

Förseningsavgift
påförs inte

1–45 dagar
16.11.2016

Kalendermånadens
första
anmälan

Anmälan om
rättelse

135 €

+

1 % av
den för sent anmälda
skattepliktiga
inkomsten eller den
pensionsgrundande
arbetsinkomsten

1 % av
den för sent anmälda
skattepliktiga
inkomsten eller den
pensionsgrundande
arbetsinkomsten

Högst
15 000 €
per månad

över 45 dagar
Skatteförvaltningen
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Vilka dataflöden ersätter
inkomstregistret?

Vilka dataflöden till Skatteförvaltningen ersätter inkomstregistret?
Från och med år 2019
Ersätts vad gäller
arbetsgivarprestationer följande
flöden:
Arbetsgivarens eller prestationsbetalarens
- årsanmälan (blankett 7801r och VSPSERIE)
- betalarspecifika uppgifter i årsanmälan (blankett 7801r, VSPSVYHT)
- årsanmälan, specifikation enligt mottagare utan kostnadsersättningar (dataflöde VSPSERIK)
- kostnadsersättningar till löntagare (dataflöde VSPSKUST)

Årsanmälan för begränsat skattskyldiga (blankett 7809 och VSRAERIE)
skatteåret 2019 gäller lönernas prestationsslag som börjar med A och R.
Deklaration av skatter på eget initiativ, uppgifter om arbetsgivarprestationer
(blankett 4001r, VSRTASKV)
Skattedeklaration om skatter på eget initiativ, uppgifter om övriga skatter på
eget initiativ, skattekod 25 Förskottsinnehållning från aktiebolag, andelslag eller
annat samfund” (blankett 4001 och postbeskrivning VSRMUUKV)

Skattedeklaration om skatter på eget initiativ, uppgifter om övriga skatter på
eget initiativ, skattekod 69 ”Källskatt på räntor och royaltyer”
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Internationella
arbetssituationer ersätts
de följande:

Från och med 2020
ersätter inkomstregistret
följande årsanmälningar:

Kontrollanmälan (5053a, Anmälan om
lön utan förskottsinnehållning pga.
sexmånadersregeln eller skatteavtal)

Specifikation av pensioner och
förmåner (blankett 7803r, dataflöde
VSELERIE)

NT2-blanketten (5052a, Anmälan om
att förskottsinnehållning inte verkställs
i Finland - arbete utomlands).

Specifikation av retroaktiva pensioner
(blankett 7817r, dataflöde VSTAKELE

NT1-blanketten (6134a, Anmälan om
att förskottsinnehållning verkställs i
Finland då arbetet utförs i ett annat
nordiskt land)

Ersättningsdagar för arbetslösa
(dataflöde VSKORVPV)

Anmälan om uthyrd arbetstagare
(6147a, Anmälan om uthyrd
arbetstagare, med arbetsgivare och
lönebetalare utomlands)

Årsanmälan för begränsat
skattskyldiga Prestationsslagen B och
P (7809 och VSRAERIE)

Vilka dataflöden till Skatteförvaltningen
ersätter inte inkomstregistret?
•
•
•
•

Fackavgifter och medlemsavgifter för arbetslöshetskassa
Avgifter på förtroendevaldas arvoden som inkomsttagaren själv betalat
direkt till partiet
Stipendier och bidrag
Utdelning och ränta (ränta enligt ISkL och ränta som omfattas av källskatt)
– Kapitalinkomster som betalats av arbetsgivaren, såsom ränta på lönefordran och
garantiprovisioner anmäls till inkomstregistret

•
•
•

Årsanmälningar som gäller värdepappershandel
Virkesköpares årsanmälan
Delägarlån som beviljats av ett aktiebolag och som utgör kapitalinkomst för
en fysisk person och återbetalning av sådana
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Dataflöden som ersätts hos andra
informationsanvändare
•

•
•

Från och med år 2019 ersätter inkomstregistret
– års- och månadsanmälningar för arbetspensionsanstalter
– årsanmälningar till Arbetslöshetsförsäkringsfonden (TVR)
– årsanmälan för arbetsolycksfallsförsäkring
Registret ersätter också löneutredningar och löneintyg som begärs av
arbetsgivare och inkomsttagare, om kompletterande uppgifter ges
Information som anmälts till inkomstregistret utnyttjas bland annat för
beräkning av förmåner, bestämning av kundavgifter och för övervakning som
utförs av olika myndigheter samt för statistikföring
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Sammandrag

Förändringarna i ett nötskal
•
•
•
•
•
•

•
•

Uppgifterna anmäls enligt inkomsttagare
Utbetalning av en prestation utlöser en anmälningsskyldighet
– En anmälan görs om uppgifterna för en betalningsgång
Uppgifterna anmäls enligt principen betalningsdagen + 5 dagar
Det finns ingen minimigräns för eurobelopp, alla uppgifter anmäls
För år 2018 lämnas årsanmälningar ännu med nuvarande förfarande
Det sammanlagda beloppet på förskottsinnehållningar och källskatt anmäls inte
separat såsom fallet är för närvarande
– Det sammanlagda beloppet på sjukförsäkringsavgiften anmäls månatligen
Det rekommenderas att man ger såväl obligatoriska som kompletterande
uppgifter
Det rekommenderas att man använder det tekniska gränssnittet

11.2.2018

Mer information:
inkomstregister.fi

